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Offentlige vurderinger af erhvervs-
ejendomme mv.
Lovforslag L 107 A om justeringer af 
principperne for offentlig vurdering af 
landbrugs- og skovejendomme verserer 
fortsat. Den foreløbige tidsplan er, at 
lovforslaget skal 3. behandles den 23. 
februar 2021. 

Som følge af lovforslagets betydelige 
tekniske kompleksitet og den lange  
række af spørgsmål, som Skatteudvalg- 
et har stillet til skatteministeren, vil det  
dog ikke være overraskende, hvis lov-
forslaget skal ændres, og vedtagelsen 
trækker ud. Bech-Bruun følger tæt med 
i arbejdet.

Værdiansættelse af fast ejendom  
efter +/- 15 %-praksis
Den videre proces for Skatteministeriets 
udkast til ændring af værdiansættelses- 

cirkulærets regler om fast ejendom og 
Skats udkast til styresignal om +/- 15 %- 
reglen er fortsat uafklaret og usikker. 

Som nævnt i Gen-Om 12-2020 admi-
nistrerer Skat aktuelt ud fra, at rets-
grundlag og praksis allerede er ændret 
i overensstemmelse med de udsendte 
høringsudkast, og man forbereder en 
række ”egnede” sager til afgørelse i 
Skatterådet, så det formelt bliver Skat-
terådet, der blåstempler en strammere 
linje i den fremtidige praksis. 

Da Skatterådet formelt set er underord-
net Landsskatteretten, har Skatterådet 
dog næppe kompetence til at afvige 
fra Landsskatterettens faste praksis, jf. 
senest Gen-Om 11-2020, og derfor kan 
udfaldet blive, at Skatterådet må hen-
vise Skat til at følge Landsskatterettens 
praksis, indtil den politiske proces har 
produceret et nyt retsgrundlag. Bech-
Bruun følger udviklingen tæt.

Tinglysningsafgift i familiehandler
Folketinget har den 21. december 2020 
vedtaget lovforslag L 107 B, der blev  
udskilt fra L 107, og som blandt andet  
indeholder ændrede regler for fastsæt-
telsen af tinglysningsafgift i familiehand-
ler, jf. TAL § 4. Reglerne er trådt i kraft for 
overdragelser, der anmeldes efter den  
1. januar 2021.

I relation til ejerboliger skal der ved 
tinglysningen afgives erklæring, hvis 
der ikke er tale om en overdragelse i fri 

handel, og hvis ejerskiftesummen i dette 
tilfælde udgør et beløb, der er mindre 
end 80 % af den ved anmeldelsen sen- 
est bekendtgjorte ejendomsværdi, be-
regnes afgiften af 80 % af denne værdi. 
Hvis der ikke foreligger en bekendtgjort 
ejendomsværdi, eller der i tiden mellem 
den senest ejendomsværdi og anmeld-
elsen er sket væsentlige forandringer 
med hensyn til ejendommen, skal an- 
melderen angive den forventelige kon- 
tantværdi efter bedste skøn svarende  
til det, som ville være opnået, hvis ejer- 
skiftet var sket i almindelig fri handel. 
Afgiften skal da beregnes på grundlag af 
80 % af denne forventelige værdi, hvis 
ejerskiftesummen er mindre end 80 % af 
denne værdi.

I relation til andre ejendomme skal der  
afgives tilsvarende erklæring, og sam- 
tidig skal anmelderen angive den for- 
ventelige kontantværdi ved ejerskifte 
i almindelig fri handel, uden at den 
offentlige ejendomsværdi har nogen 
betydning. 

I alle tilfælde gælder, at Tinglysningsret-
ten kan oversende spørgsmålet om be-
regningsgrundlaget til Skat, der herefter 
kan foranledige ejendommen vurderet 
med henblik på endelig beregning af 
afgiften. 

Denne særlige afgiftsprøvelse kan altså 
tilvejebringe et helt separat grundlag 
for værdiansættelse af den pågældende 
ejendom. Indtil der foreligger afklaring 
vedrørende fremtidig +/- 15 %-praksis,  

Januar 2021



NYT  •  Generationsskifte Omstrukturering

2

jf. ovenfor, må det forventes, at afgifts-
prøvelsen vil tilføre yderligere kom-
pleksitet ved generationsskifte af fast 
ejendom. 

Overtagelse af opsparet overskud  
i virksomhedsordningen
Lovforslag L 133 om stramning af regler-
ne for overtagelse af opsparet overskud 
i virksomhedsordningen verserer fortsat, 
jf. Gen-Om 12-2020. Der er ikke fastsat 
en nærmere tidsplan.

Afgørelser

Omgåelsesklausulen LL § 3 • skatte- 
fordel for et selskab • forretnings-
mæssig begrundelse 
SKM 2021.30 SR: Det danske selskab H1 
var ejet af seks udenlandske aktionærer, 
hvoraf fem var fysiske personer i samme 
familie, mens én var et af familien kon-
trolleret selskab H5 med en ejerandel 
på ca. 8 %. Som følge af ejerstruktur mv. 
havde personen A med en ejerandel på 
ca. 30 % bestemmende indflydelse. To af 
aktionærerne var bosiddende i UK. A var 
bosiddende udenfor EU/EØS.

H1 var et holdingselskab uden egne 
ansatte og med adresse hos et dansk 
advokatkontor. Det væsentligste aktiv  
i H1 var ejerskabet af 36,3 % af aktiekapi-
talen i det norske børsnoterede selskab 
H3, der oprindeligt var stiftet af familien 
og havde hovedkontor i Norge. Etable-
ringen af H1 i 1990’erne var oprindeligt 
begrundet blandt andet i, at Danmark  
i modsætning til Norge var EU-land, hvil-
ket havde betydning for rammevilkårene 
for den samlede virksomhed, herunder 
i form af skattefritagelse for dattersel-
skabsudbytte. Siden etableringen havde 
H1 foretaget forskellige investeringer i  
en række forskellige lande.

Familien ønskede nu at flytte ejerskabet 
til H3 og øvrige investeringer ud af H1 
og til et norsk selskab. Det blev oplyst, 
at dette skyldtes, at de norske skatte-
regler efterhånden var harmoniseret 
med EU-reglerne, så der ikke længere 
var relevante fordele ved at opretholde 
ejerskabet til H3 via det danske holding-
selskab. Flytningen af ejerskabet til et 
norsk selskab skulle ske gennem flere 
selskabsretlige dispositioner: (i) Aktie-
ombytning til et nystiftet norsk selskab 
H2 og (ii) fusion af H1 og H2 med H2 som 
fortsættende selskab. Der ville ved dis-

positionerne ikke ske forrykkelse mellem 
aktionærerne, der udelukkende ville 
blive vederlagt med aktier i H2. Det blev 
forudsat, at disse dispositioner opfyldte 
betingelserne for skattefritagelse, jf. SEL 
§ 2 D og KSL § 2, stk. 1, nr. 6.

Der var ingen planer om, at H2 efterfølg- 
ende skulle frasælge aktierne i H3, eller 
at H2 skulle udlodde disse til aktionær- 
erne, men der var et ikke nærmere op- 
lyst (betydeligt) udlodningspotentiale, 
og der ville muligvis i årene efter om-
struktureringen blive udloddet ordinært 
udbytte til aktionærerne med almindelig 
norsk beskatning; norsk udbytteskat på  
31,6 % og 15 % i norsk kildeskat for ikke- 
norske aktionærer. For H5 gjaldt dog 
særligt, at udbytte fra det danske selskab 
H1 blev beskattet med 15 %, mens ud- 
bytte fra et nyt norsk selskab H2 alene 
ville blive beskattet med en effektiv 
skatteprocent på 0,66.

Skatterådet bekræftede, at de enkelte  
led i omstruktureringen opfyldte be- 
tingelserne for skattefritagelse. Aktie- 
ombytningen var skattefritaget, fordi  
aktionærerne udelukkende blev  
vederlagt med aktier i det erhvervende 
selskab. Fusionen var i sig selv skatte-
fritaget, fordi det modtagende norske 
selskab var et EØS-selskab svarende til 
et dansk aktieselskab, og fordi det efter 
FUSL § 15, stk. 5, jf. stk. 4, ikke er beting- 
else for skattefritagelse af det danske 
indskydende selskab, at fusionen sker 
med succession for det modtagende 
udenlandske selskab. 

Selve annulleringen af H2’s aktier i H1  
skulle skatteretligt anses som en udlod-
ning, der ville være skattefritaget som 
datterselskabsudbytte, forudsat at H2 
skulle anses som beneficial owner af ud-
byttet. Da det var oplyst, at der ikke var 
planer om at videreudlodde ”udlodnin-
gen” fra H2, bekræftede Skatterådet, at 
H2 skulle anses som beneficial owner, og 
at annulleringen af aktierne i H1 ikke ville 
udløse kildebeskatning. 

Skatterådet fandt imidlertid, at den sam-
lede række af dispositioner ville være 
omfattet af omgåelsesklausulen i LL § 3:

Det var således Skatterådets opfattelse, 
at det samlede arrangement ville give 
A, H2 og H5 potentielle skattefordele. 
A ville ved den skattefrie fusion mellem 
H1 og H2 undgå den beskatning af 
likvidationsprovenu, der ville blive udløst 
ved en ordinær likvidation af H1. H2 ville 
ved fusionen få en fordel bestående i, at 
der ikke ville ske beskatning af formue-
overførslen fra H1. Og H5, der med en 
ejerandel på mindre end 10 % ville være 
kildeskattepligtig til Danmark ved udlod-
ninger fra H1, ville efter fusionen i det 
væsentlige undgå kildeskat til Norge ved 
fremtidige udbytteudlodninger fra det 
nye norske selskab H2. Den omstændig- 
hed, at der ikke aktuelt var planer om 
udlodning til A og H5, ændrede ikke på, 
at der forelå potentielle skattefordele. 

Det var videre Skatterådets opfattelse,  
at opnåelsen af disse potentielle skatte- 
fordele måtte anses som et af de væ-
sentligste formål med arrangementet 
henset til, at der ikke i øvrigt var godt-
gjort forretningsmæssige begrundelser 
for den ønskede flytning af ejerskabet 
til H3 fra Danmark til Norge. Da der ved 
det samlede arrangement blev opnået 
en fordel for et selskab H5, der kunne 
tilsidesættes efter LL § 3, kunne tilside-
sættelse også omfatte fordelen for A 
som fysisk person.

Kommentar
Afgørelsen fremstår ikke rigtig og har  
delvist urigtige præmisser – men rum-
mer en væsentligt klargørende fortolk-
ning af LL § 3.

Som bekendt er der ved Lov 2018.1726 
indført en generel skatteomgåelses-
klausul i LL § 3. Klausulen indebærer, at 
der skal ses bort fra ”arrangementer eller 
serier af arrangementer, der er tilrette-
lagt med det hovedformål, eller der som 
et af hovedformålene har at opnå en 
skattefordel, som virker mod formålet 
og hensigten med skatteretten, og som 
ikke er reelt under hensyntagen til alle 

”Det ligger herefter fast, at LL § 3 kun 
finder anvendelse, hvis der ved et givet 
arrangement kan påvises konkrete skat-

tefordele for et deltagende selskab. ”
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relevante faktiske forhold og omstæn-
digheder.” Et arrangement betragtes 
som ikkereelt, hvis det ”ikke er tilrette-
lagt af velbegrundede kommercielle 
årsager, der afspejler den økonomiske 
virkelighed.” 

Omgåelsesklausulen gælder både natio-
nale og grænseoverskridende transakti-
oner (arrangementer). Hvis et arrange-
ment tilsidesættes, har det virkning for 
både deltagende selskaber og fysiske 
personer. Ifølge formuleringen i LL § 3, 
stk. 1 (”... selskaber ... skal ... se bort fra”) 
må klausulen sprogligt forstås sådan, at 
den kun gælder selskabstransaktioner, 
men det fremgår samtidig af § 3, stk. 4, 
at den også gælder ”for andre deltagere 
i arrangementerne”, dvs. også fysiske 
personer. Den sproglige rækkevidde af 
bestemmelsen er derfor noget uklar. 

Det blev ved SKM 2019.232 SR (Gen-
Om 6-2019) fastslået, at LL § 3 kun 
finder anvendelse på arrangementer, 
”der vedrører selskaber” og forudsætter, 
at der ”opnås en skattemæssig fordel for 
et selskab”. Bestemmelsen er således en 
selskabsbeskatningsklausul, der blot har 
en afledt effekt for fysiske personer, der 
måtte deltage i selskabstransaktioner, 
som tilsidesættes efter bestemmelsen. 
Ifølge afgørelsen giver LL § 3 altså ikke 

hjemmel til at tilsidesætte fysiske per- 
soners dispositioner med henvisning til, 
at disse har skatteudnyttelse som det 
reelt væsentligste formål. 

Imidlertid skabte SKM 2020.257 SR 
(Gen-Om 6-2020) usikkerhed om be- 
stemmelsens rækkevidde. Sagen angik 
et arrangement, hvis hovedformål var at 
sikre, at fysiske personer kunne foretage 
deltilbagesalg af aktier til det udsted- 
ende selskab uden dispensation efter 
LL § 16 B. Selv om der ikke blev opnået 
skattemæssige fordele for de deltag- 
ende selskaber, fandt Skatterådet, at  
LL § 3 fandt anvendelse. Den omstæn-
dighed, at de deltagende selskaber ikke 
opnåede en skattefordel, var ifølge det 
offentliggjorte referat ikke genstand 
for overvejelse. Som anført i Gen-Om 
6-2020 må afgørelsen anses forkert. 
Den vurdering blev efterfølgende un-
derbygget med SKM 2020.359 SR, der 
ligesom 2019-sagen afviste anvendelse 
af LL § 3 ”allerede fordi der ikke opnås 
en skattemæssig fordel for et selskab”.

Den aktuelle afgørelse viderefører linjen 
i SKM 2020.359 SR og fastslår éntydigt 
følgende: ”Der skal således være andre 
skattepligtige deltagere i arrangemen-
tet, som er selskaber m.v. og som har en 
skattemæssig fordel af arrangement. 

Det er ikke et krav, at disse andre del- 
tagere har den samme fordel i arrange-
mentet.” 

Det ligger herefter fast, at LL § 3 kun 
finder anvendelse, hvis der ved et givet 
arrangement kan påvises konkrete 
skattefordele for et deltagende selskab. 
Samtidig må det rent logisk være en 
nødvendig forudsætning, at opnåelsen 
af netop disse selskabsfordele skal anses 
som det reelt væsentligste formål med 
arrangementet, jf. fortolkningen af ” 
hovedformål” i den tilsvarende formule-
ring i fusionsskattedirektivets skatteund- 
gåelsesklausul, jf. Fusionsskatteloven 
s. 57 ff. En beskeden skattefordel for et 
selskab kan således ikke bruges som 
pseudoargument for at lade LL § 3 finde 
anvendelse for at imødegå skattefordele 
for deltagende fysiske personer.

I den aktuelle sag var spørgsmålet på 
den baggrund i første række, om der 
kunne påvises sådanne skattefordele for 
et deltagende selskab:

Som det fremgår af sammendraget 
ovenfor af præmisserne for afgørelsen, 
henviste Skatterådet for det første til, at 
den fysiske person A ved den skattefrie 
fusion ville opnå en skattefordel i form af 
undgåelse af likvidationsbeskatning af 
det danske selskab H1. Allerede fordi A 
var en fysisk person, kan hans eventuelle 
skattefordel imidlertid ikke begrunde 
anvendelse af LL § 3, jf. bemærkningerne 
ovenfor. 

Dernæst henviste Skatterådet til, at H2  
ved fusionen, fremfor en alternativ 
likvidation af H1, ville få en skattefordel 
bestående i, at der ikke ville ske beskat-
ning af formueoverførslen fra H1. Denne 
skattefordel ville vel tilfalde et selskab, 
men da der er tale om en fordel, som 
ligger i kerneområdet af selve formålet 
med reglerne om skattefritaget fusion, 
opfylder fordelen ikke tilsidesættelses- 
betingelsen om, at fordelen skal stride 
imod ”formålet og hensigten med 
skatteretten”, jf. LL § 3. Derfor kan denne 
skattefordel ikke begrunde anvendelse 
af LL § 3.

Endelig henviste Skatterådet til, at H5 
ved fusionen, fremfor en alternativ 
likvidation af H1, ville opnå en potentiel 
skattefordel ved i det væsentlige at und-
gå kildeskat, når eventuelle fremtidige 
udlodninger kunne ske fra det norske 
H2 i stedet for fra det danske H1. En 
sådan fordel for et deltagende selskab 
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vil principielt stride imod ”formålet og 
hensigten med skatteretten” – konkret 
reglerne om skattefritaget grænseover-
skridende omstrukturering – og den 
omstændighed, at der ikke aktuelt var 
planer om udlodning til H5, ændrer ikke 
på, at der kunne påvises en relevant 
skattefordel. Det forhold, at skattefor-
delen kun var potentiel og ikke aktuel, 
måtte i stedet indvejes ved vurderingen 
af, om opnåelsen af denne skattefordel 
måtte anses for det reelt væsentligste 
formål med det samlede arrangement. 
Denne betragtningsmåde kom ikke helt 
tydeligt frem i den aktuelle afgørelse.

I relation til selve formålsvurderingen er 
det korrekt, som det blev anført af Skat i 
indstillingen til Skatterådet, at fraværet 
af en forretningsmæssig begrundelse 
(”velbegrundede kommercielle årsager”, 
jf. LL § 3) kan begrunde en formodning 
om, at den påviste skattefordel er det 
reelt væsentligste formål. Der skal dog 
i den forbindelse foretages en konkret 
afvejning af på den ene side den faktisk 
anførte begrundelse (således som den 
må vurderes efter nærmere prøvelse) og 
på den anden side størrelsen og sand-
synligheden af den potentielle skatte-
mæssige fordel. 

Selv om det offentliggjorte referat ikke 
indeholder konkrete talmæssige oplys-
ninger, der giver mulighed for nærmere 
bedømmelse af størrelsen og sandsyn-
ligheden af den potentielle skattemæs-
sige fordel, giver referatet det indtryk, at 
den potentielle skattefordel isoleret set 
ikke var uvæsentlig, og at A som bestem-
mende aktionær havde kontrol over 
aktiveringen af skattefordelen. 

Imidlertid fremstår det som en noget 
hård og ikke overbevisende bedømmel-
se, når Skatterådet lagde til grund, at 
ejerfamilien ikke havde anført en rimelig 
forretningsmæssig begrundelse for 
omstruktureringen. Selv om referatet 
ikke indeholder en helt præcist og dæk-
kende beskrivelse, må det forstås sådan, 
at ejerfamilien, ligesom det centrale 
selskab H3, havde historisk forankring 
i Norge, og at den oprindelige etable-
ring af H1 i Danmark var begrundet i, at 
Danmark i modsætning til Norge var 
med i EU, og at dette ville give blandt 
andet skattemæssige fordele. Da disse 
skattemæssige fordele efterhånden var 
faldet bort, var der ikke længere nogen 
begrundelse for at opretholde ejer-
skabet til H3 via et (i øvrigt tomt) dansk 
holdingselskab, og derfor ønskede man 
at ”flytte” tilbage til Norge. 

Denne begrundelse fremstår som en 
velbegrundet kommerciel årsag: Det op-
rindelige formål med at etablere selskab 
i Danmark var ikke længere til stede, og 
derfor ønskede man at opgive det for-
melle brohoved i Danmark og flytte det 
direkte ejerskab tilbage til Norge. Da be-
grundelsen fremstår intuitivt plausibel, 
kan det ikke med rimelighed hævdes, at 
den skaber en naturlig formodning for, at 
opnåelsen af skattefordelen var det reelt 

væsentligste formål med arrangementet,  
og derfor kan der heller ikke med rime- 
lighed stilles krav om yderligere forret-
ningsmæssig begrundelse. 

Tværtimod synes et modsat ræsonne-
ment at være mindst lige så velbegrun-
det: Når det danske H1 ifølge referatet 
alene var et tomt postkasseselskab uden 
ansatte og med adresse hos en advokat 
og vel dermed i sig selv uden egentlig 
forretningsmæssig funktion, er det lidt 
bizart at kræve, at ejerfamilien/selskabet 
skal påvise konkrete forretningsmæs-
sige fordele ved at opgive selskabet. 
Opgivelse af en tom og ubrugelig skal, 
der alene afføder ekstra regnskaber og 
administration mv., er i den praktiske 
verden en ganske god kommerciel 
begrundelse. 

Når denne forklarede kommercielle år- 
sag så sammenholdes med, at ”skatte-
fordelen” alene angik H5’s mulighed for 
at modtage udlodning på sin ejerandel  
på ca. 8 %, og at fordelen ikke var aktuel,  
men potentiel, fremstår Skats og Skatte- 
rådets præmisser og afvejning derfor 
samlet set ikke at være saglige og vel-
begrundede. Afgørelsen er dermed ikke 
overbevisende og fremstår mere forkert 
end rigtig.

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.  
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