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Lovgivning mv.

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 konkret tidsplan.

Værdiansættelse af fast ejendom  
efter +/- 15 %-praksis
Der er fortsat ingen afklaring af den vid- 
ere proces for Skatteministeriets udkast 
til ændring af værdiansættelsescirkulær- 
ets regler om fast ejendom og Skats ud- 
kast til styresignal om +/- 15 %-reglen. 
Skat administrerer fortsat, som om rets-
grundlag og praksis allerede er ændret 
med de udsendte høringsudkast til 

styresignal og nyt værdiansættelses- 
cirkulære.

Skatteministeren har i et svar til Folke-
tingets Skatteudvalg den 23. marts 2021 
oplyst, at Skat vil fortsætte sin nuværen-
de administration, indtil der foreligger 
endelig afgørelse af de sager, Skatte- 
ministeriet har indbragt for domstolene, 
SKM 2018.551 (Gen-Om 11-2018) og 
SKM 2019.281 (Gen-Om 5-2019). Det 
må antages, at dette vil indebære, at 
ministeriet også vil indbringe de efter- 
følgende tilsvarende landsskatteretsaf-
gørelser for domstolene. 

I sit svar anfører ministeren, at denne 
fortsættelsespraksis svarer til den almin-
delige fremgangsmåde, når der sker ind-
bringelse af landsskatteretsafgørelser, 
der underkender Skats administrative 
praksis, og at fremgangsmåden er nød-
vendig for at overholde lighedsgrund-
sætningen. 

Dette udsagn er kun delvist retvisende. 
Det særlige i praksisudviklingen på  
+/- 15 %-området er, at Landsskatteret-
ten siden SKM 2007.431 har fastholdt  
en administrativ praksis, som Skat med 
de indbragte sager forsøger at ændre 
med tilbagevirkende kraft. Det er derfor 
ikke helt så indlysende, at Skat har legiti-
mitet til blot at fortsætte sin praksisæn-
dring i strid med Landsskatterettens 
afgørelser. 

Uafhængigt af domstolsopgøret om det 
hidtidige retsgrundlag er der imidlertid 
behov for politisk afklaring af det frem- 
tidige retsgrundlag. 

Afgørelser

Aktiesalg • kontrolleret overdragelse  
• LL § 2 D • transparente enheder • 
ikke omkvalifikation til udbytte
SKM 2021.48 SR: H6 var en dansk 
baseret kapitalforvalter af alternative 
investeringer. H6 forvaltede kapitalfon-
den H1, som var et dansk K/S, der havde 
investeret i det norske selskab H7 med 
en ejerandel på 70,11 %. Alle investorer 
i H1 havde en indirekte ejerandel på 
under 10 % af H7, og ingen af investorer-
ne havde isolereret set bestemmende 
indflydelse over hverken H1 eller H6. 
Ingen af de udenlandske investorer i H1 
havde fast driftssted i Danmark.

Som følge af de tidsmæssige rammer  
for investeringen i H7 havde det ikke 
været muligt at tilbyde investorerne i H1 
supplerende investering på individuel 
basis (”co-investering”), således som det 
ellers normalt var tilsigtet. Derfor ønske-
de H1 nu at tilbyde direkte co-investering 
i H7 til tre af investorerne i H1. Co-inve-
steringen skulle gennemføres sådan, at 
H1 skulle sælge en andel på i alt 20 %  
af H7 til de tre co-investorer med 1/3 til  
hver. H1 ville efter overdragelsen eje 
50,11 % af kapital og stemmer i H7.

Marts 2021
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De tre co-investorer var:
 
(i) det danske forsikringsaktieselskab  

H2, 
(ii) kapitalfonden H3, der var et skatte- 

mæssigt transparent selskab i 
Luxembourg forvaltet af samme for-
valter, som var forvalter for to andre 
investorer i H1, og 

(iii) kapitalfonden H4, der var en skat- 
temæssigt transparent enhed i 
Skotland, som en anden investor i H1 
havde investeret i, og som var kom-
manditist i en af H1´s tidligere etab-
lerede fonde, der tillige var forvaltet 
af H6. H4 var yderligere knyttet til 
H1 i kraft af, at H2 var investor i både 
H1 og H4 med ejerandele på mindre 
end henholdsvis 5 % og 10 %.

Overdragelsen af aktierne i H7 til co- 
investorerne ville blive gennemført som 
et aktiesalg mod kontanter, formentlig til 
samme pris, som H1 havde købt aktierne 
til. Aktierne i H7 skulle skattemæssigt 
behandles efter aktieavancebeskat-
ningsloven. H1 ønskede imidlertid be- 
kræftet, at salgsvederlaget ikke skulle 
omkvalificeres til udbytte som følge af  
SEL § 2 D – dvs. når (a) en juridisk person  
(b) overdrager (c) aktier mv. (d) i et kon- 
cernforbundet selskab (e) til et andet 
koncernforbundet selskab, og (f) veder- 
laget herfor består helt eller delvis i 
andet end aktier i det købende selskab 
eller hermed koncernforbundne selska-
ber.

Skatterådet bekræftede, at salgsveder- 
laget for aktierne i H7 ikke skulle omkva- 
lificeres til udbytte efter SEL § 2 D for 
hverken H2, H3 eller H4. Betingelsen om 
koncernforbindelse mellem overdrager 
og erhverver var ikke opfyldt for nogen 
af co-investorerne. Da H1 var skatte-
mæssigt transparent, skulle koncernvur- 
deringen ske på investorniveau. Kon-
cernvurderingen skulle afgøres efter LL 
§ 2, der blandt andet fastslår koncern-
forbindelse for selskaber, hvor (i) samme 
kreds af selskabsdeltagere har bestem-
mende indflydelse, eller (ii) hvor der er 
fælles ledelse eller administration. 

Da ingen af investorerne hver for sig 
havde bestemmende indflydelse over 
H1, kunne der kun foreligge koncern-
forbindelse, hvis co-investorerne måtte 
anses for omfattet af en aftale om fælles 
ledelse. Den omstændighed, at co-inve-
storerne var investorer i H1, kunne ikke i 
sig statuere koncernforbindelse mellem 
investorerne. Da H3 var en transparent 
enhed, og koncernforbindelse derfor 

måtte vurderes på investorniveau i H3, 
havde sammenfaldet af kapitalforvalter 
mellem H3 og en medinvestor i H1 ikke 
betydning for koncernvurderingen. 
Endelig var det ikke tilstrækkeligt til at 
statuere koncernforbindelse mellem  
H1 og H4, at H2 var investor i begge en- 
heder med ejerandele på mindre end 
henholdsvis 5 % og 10 %.

Kommentar
Afgørelsen er rigtig og har ingen prin-
cipiel betydning – men har dog en vis 
praktisk-pædagogisk interesse, fordi 
den illustrerer den praktiske anvendelse 
af koncernvurderingen i sammensatte 
ejerstrukturer.

Det følger som bekendt af SEL § 2 D,  
at vederlag for aktiesalg i visse tilfælde 
skal omkvalificeres til udbytte. Bestem- 
melsen omfatter tre situationer: (i) kon- 
cerninternt aktiesalg, jf. § 2 D, stk. 1,  
(ii) salg til tomme selskaber, jf. § 2 D, 
 stk. 2, og (iii) overdragelse i forbindelse 
med skattepligtig fusion eller spaltning, 
jf. § 2 D, stk. 4. Omkvalificering sker dog 
ikke, hvis overdrager opfylder betingel-
serne for at modtage skattefrit udbytte 
fra det overdragne selskab, jf. SEL § 2, 
stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

Som det fremgår af referatet ovenfor, 
finder § 2 D anvendelse, når (a) en  
juridisk person (b) overdrager (c) aktier 
mv. (d) i et koncernforbundet selskab  
(e) til et andet koncernforbundet sel- 
skab, og (f) vederlaget herfor består 
helt eller delvis i andet end aktier i det 
købende selskab eller hermed kon-
cernforbundne selskaber. Hvis alle seks 
betingelser er opfyldt, vil den del af 
vederlaget for overdragelsen, der består 
af andet end aktier i det erhvervende 
selskab eller hermed koncernforbundne 
selskaber, blive anset for udbytte.

Det centrale kriterium er således, om der  
består koncernforbindelse mellem over- 
drager og det overdragne selskab samt 
mellem overdrager og erhverver. Hvor-
vidt der er koncernforbindelse, afgøres 
efter LL § 2, der i stk. 3 definerer kon-
cernforbundne selskaber som selskaber, 
hvor samme kreds af selskabsdeltagere 
har bestemmende indflydelse, eller hvor  
der er fælles ledelse. Bestemmende ind- 
flydelse defineres i stk. 2 som direkte 
eller indirekte ejerskab til mere end 50 %  
af aktiekapitalen eller råderet over mere 
end 50 % af stemmerne. I den forbind- 
else medregnes aktier og stemmerettig-
heder, som indehaves af koncernfor- 
bundne selskaber, af personlige aktio-

nærer og deres nærtstående, jf. LL § 16 
H, stk. 6, eller af en nærtstående fond 
mv. Tilsvarende medregnes ejerandele 
og stemmerettigheder, som indehaves 
af andre selskabsdeltagere, med hvem 
selskabsdeltageren har en aftale om ud-
øvelse af fælles bestemmende indflydel-
se. Fælles ledelse kan fx foreligge, hvis to 
selskaber administreres af den samme 
ledelse, eller hvis der er væsentlige 
personsammenfald i de to selskabers 
ledelse.

I den aktuelle sag var H2 en selvstændig 
juridisk enhed, der ikke havde bestem-
mende indflydelse i H1. Investorerne 
havde aftale om udøvelse af bestem-
mende indflydelse i H7 og dermed kon-
cernforbindelse med H7, men denne  
aftale i relation til H7 indebar ikke kon- 
cernforbindelse mellem investorerne 
indbyrdes, og der forelå derfor ikke kon- 
cernforbindelse mellem investorerne 
som overdrager og H2 som erhverver.

For H3 var det særligt relevante, om 
sammenfaldet af kapitalforvalter med  
en anden af investorerne i H1 kunne an- 
ses som fælles ledelse. Da H3 selv var 
skattemæssigt transparent, skulle kon-
cernforbindelsen imidlertid vurderes på 
investorniveau i H3, og sammenfaldet af 
kapitalforvalter mellem H3 og en medin-
vestor i H1 havde derfor ikke betydning.

For H4 var det relevante sammenfald, at 
H2 var investor i både H1 og H4. Da H2’s 
ejerandele imidlertid var på mindre end 
henholdsvis 5 % og 10 %, var der ikke 
grundlag for at statuere koncernforbind- 
else mellem H1 og H4.

Således kunne H1 overdrage direkte ejer- 
andele i H7 til de nævnte co-investorer, 
uden at co-investorerne ville få deres an- 
dele af afståelsesvederlaget omkvalifice-
ret til udbytte.

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • belåningsgrad  
• særlige omstændigheder
LSR 26.02.2021 (utrykt): A overdrog  
ved købsaftale af 20. juni 2019 seks ud- 
lejningsejendomme til sine børn med en  
ideel halvdel til hver. Overdragelsen  
havde virkning pr. 1. juli 2019 og skete til  
en samlet pris på 32.700.000 kr. svar- 
ende til de offentlige ejendomsvurde-
ringer. Ifølge aftalen blev købesummen 
berigtiget med gaver til børnene på 2 x 
100.000 kr., mens den resterende købe-
sum på 32.500.000 kr. blev berigtiget 
ved gældsovertagelse. A havde erhver-
vet de seks ejendomme successivt i pe-
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rioden 1986-2016 og havde derfor ikke 
kendskab til de aktuelle handelsværdier, 
da ejendommene blev overdraget til 
børnene den 20. juni 2019.

Det viste sig imidlertid, at børnene 
overtog realkreditgæld mv. på i alt 
42.933.206 kr., mod kaution fra A, og  
at A til udligning havde udstedt et an- 
fordringsgældsbrev på 14.579.889 kr.  
til sine børn. Som følge af realkreditbe- 
låningsgrænsen på 80 % fandt Skat, at 
der var en formodning for, at ejendom-
menes handelsværdi på overdragelses- 
tidspunktet væsentligt oversteg over-
dragelsessummen. Skat anmodede der-
for Vurderingsstyrelsen om en udtalelse 
om ejendommenes handelsværdi på 
overdragelsestidspunktet. Vurderings-
styrelsen vurderede i den forbindelse 
ejendommene til en samlet handelsvær-
di på i alt 49.600.000 kr.

Skatteankestyrelsen indstillede i første 
omgang, at klagesagen skulle stilles i be- 
ro og afvente endelig domstolsafgørelse 
i SKM 2018.551 LSR. A gjorde indsigelse  
overfor dette og henviste til, at der i de  
respektive sager var tale om vidt forskel-
lige omstændigheder. Særligt var der i 
den aktuelle sag tale om ejendomme 
uden aktuelle handelsværdier og med 
op til syv år gamle lånoptagelser, mens 
der i 2018-sagen var tale om genera-
tionsskifte af en nyligt indkøbt ejen-

dom. Sagen blev herefter fremmet til 
retsmøde. 

Landsskatteretten fastslog, at A havde 
krav på at få godkendt den anvendte  
overdragelsessum, der lå inden for  
+/- 15 % af den seneste offentlige ejen- 
domsvurdering af ejendommene. Lands- 
skatteretten henviste til, at Højesteret 
i SKM 2016.279 havde fastslået, at der 
skal foreligge særlige omstændigheder 
for at tilsidesætte en værdiansættelse 
foretaget inden for +/- 15 %-reglen, og at 
det i SKM 2018.551 var fastslået, at selv 
en væsentlig forskelsværdi imellem den 
seneste videreførte offentlige ejendoms- 
vurdering fra 2011/12 og en aktuel han- 
delspris ikke var en sådan særlig om-
stændighed. Derfor kunne en højere 
realkreditbelåning end seneste offentlige 
vurdering heller ikke være en særlig om- 
stændighed, der kunne begrunde fravig- 
else af +/- 15 %-reglen.

Kommentar
Afgørelsen cementerer administrativ 
praksis – på gaveområdet, og således 
som Landsskatteretten udlægger den 
administrative praksis. 

Den aktuelle afgørelse følger en ubrudt 
linje fra SKM 2007.431 LSR, der fastslår 
et indtil videre undtagelsesfrit retskrav 
på at kunne overdrage fast ejendom 
inden for gaveafgiftskredsen baseret på 

en værdi inden for +/- 15 % af seneste 
offentlige ejendomsværdi. Og selv om  
Landsskatteretten i princippet har til- 
sluttet sig, at den af Højesteret i SKM 
2016.279 H definerede undtagelse for 
”særlige omstændigheder” ikke kun 
gælder på dødsboområdet, men også på 
gaveområdet, viser Landsskatterettens 
praksis siden 2016, at ingen sager har 
kvalificeret sig til at ligge inden for dette 
undtagelsesområde:

Det forhold, at de offentlige ejendoms- 
vurderinger har været suspenderet siden 
2013, og at de videreførte ejendoms- 
vurderinger fra 2011/12 således notorisk 
ikke afspejler konjunkturudviklingen i 
de forløbne år, udgør ikke en særlig om-
stændighed, jf. SKM 2018.551 LSR (Gen-
Om 11-2018). Det samme har skattemi-
nisteren fastslået i svar til Folketingets 
Skatteudvalg den 13. november 2020 
(Gen-Om 10-2020). Den almindelige 
prisudvikling udgør således heller ikke i 
sig selv en særlig omstændighed. 

Det forhold, at der foreligger en helt ak- 
tuel kendt og væsentligt højere han-
delsværdi som følge af en nylig eller 
samtidig handel med tredjemand, udgør 
ikke en særlig omstændighed, jf. SKM 
2018.551 LSR, SKM 2019.281 LSR (Gen-
Om 5-2019) og senest LSR 02.10.2020 
(utrykt, Gen-Om 11-2020).

Og nu har Landsskatteretten altså med 
den aktuelle afgørelse fastslået, at det 
forhold, at der foreligger en realkredit-
belåning, der væsentligt overstiger den 
offentlige ejendomsværdi, heller ikke ud 
gør en særlig omstændighed. Afgørelsen 
er ikke i sig selv overraskende, når selv en 
kendt aktuel handelsværdi ikke anses at 
udgøre en særlig omstændighed. Lands-
skatteretten kunne dårligt komme til 
andet resultat i lyset af 2018-afgørelsen. 

Landsskatterettens praksis indebærer 
imidlertid, at der reelt ikke eksisterer et 
undtagelsesområde for ”særlige om-
stændigheder” inden for gaveområdet. 
Når en helt aktuel tredjemandshandels-
værdi ikke er tilstrækkelig til at fravige 
+/- 15 %-reglen, må ethvert mindre- 
validt grundlag være endnu mere util-
strækkeligt. Selv ikke en situation svar- 
ende til den i Højesterets 2016-afgørelse 
(udligning mellem arvinger) kan være 
tilstrækkelig, da den jo i højere grad end 
en tredjemandshandel vil kunne være 
præget af familieforholdet.

Som omtalt i Gen-Om 11-2020 er 
Landsskatterettens praksis formentlig 
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for vidtgående, når man ser på værdi- 
ansættelsescirkulæret som isoleret 
retsgrundlag. Værdiansættelsescirku- 
læret har til formål at anvise en skøns-
regel, når der er behov for at skønne, og 
det behov er ikke til stede, når den fak-
tiske handelsværdi er kendt. Ligeledes 
er der ikke grundlag for, at det offentlige 
ved en familiehandel skal bære risikoen 
for en fejlbehæftet ejendomsvurdering, 
når den faktiske, aktuelle handelsværdi 
er kendt. Derfor er der god grund til at 
forvente, at domstolsprøvelsen af SKM 
2018.551 vil ændre Landsskatterettens 
praksis, jf. nedenfor.

Imidlertid udgør ”administrativ praksis” 
i sig selv et bæredygtigt retsgrundlag. 
Den forvaltningsretlige lighedsgrund-
sætning og et forventningsprincip giver 
borgere ret til at blive behandlet efter en 
fulgt administrativ praksis, indtil denne 
ændres med fremadrettet virkning. Da 
Landsskatteretten med SKM 2007.431 
fastlagde den nugældende praksis, og 
Skatteministeriet valgte at undlade at 
indbringe afgørelsen for domstolene 
(fordi man vurderede, at man ikke ville 
få medhold), fører lighedsgrundsætnin-
gen og forventningsprincippet til, at alle 
sager skal behandles ensartet, indtil der 
sker og kommunikeres en ændring af 
praksis.

Skats udkast til styresignal, der blev 
sendt i høring i maj måned 2020  
(Gen-Om 5-2020), udgjorde et forsøg 
på at ændre administrativ praksis, men 
da udkastet endnu ikke er færdiggjort  
og udsendt som endeligt styresignal,  
er praksis formelt set ikke ændret. 
Tværtimod indebærer Landsskatteret-
tens række af afgørelser, at den lang- 
varige praksis siden 2007 løbende be-
kræftes og dermed cementeres.

Som bekendt har Skat imidlertid valgt 
at anvendte det ikke-godkendte og 
ikke-færdiggjorte udkast til styresignal  
som administrationsgrundlag. Det inde- 
bærer, at der løbende produceres afgør- 
elser i strid med Landsskatterettens faste 
praksis, og at der løbende indbringes 
yderligere klagesager for Landsskatte-
retten. 

Som anført ovenfor er det sandsynligt, 
at domstolsprøvelsen af SKM 2018.551 
vil ændre Landsskatterettens praksis. 
Formentlig skal Højesteret sætte det 
endelige punktum i 2022. Der er flere 
udfaldsrum, fx:

•  Højesteret kan fastslå, at retsgrund-
laget ikke rummer en undtagelse for 
særlige omstændigheder på gave- 
området. Dette vil sende bolden  
tilbage til Skatteministeriet og den 
uafsluttede proces med ændring af 
værdiansættelsescirkulæret, jf. Gen-
Om 5-2020. 

•  Højesteret kan alternativt fastslå, at 
der også på gaveområdet gælder en 
undtagelse for særlige omstændig-
heder, fx når den aktuelle handels-
værdi er kendt. Og i dette scenarie er 
der grund til at forvente, at Højeste-
ret vil fastslå, at administrativ praksis 
ikke kan ændres med tilbagevirkende 
kraft, hvilket vil sende bolden tilbage 
til Skat, der må færdiggøre et styresig-
nal og kommunikere en ny fremad-
rettet praksis. Dette vil forudsætte en 
fornyet politisk proces. Hvordan en 
sådan proces vil se ud, er umuligt at 
forudse. 

I mellemtiden vil det fortsat være god 
rådgivning at følge Landsskatterettens 
praksis; dog nu i et nyt regime, der i vidt 
omfang ikke vil levere periodiske offent-
lige ejendomsvurderinger, jf. Gen-Om 
2-2021.

Værdiansættelse • fast ejendom • 
dødsbo •  +/- 15 %-reglen •  salgssta-
tistik • særlige omstændigheder
SKM 2021.127 Ø: I et dødsbo D blev 
en forretningsejendom udlagt til de to 
arvinger til en værdi på 7.522.500 kr. 
svarende til den seneste offentlig ejen-
domsvurdering minus 15 %. 

Skat fremlagde en salgsstatistik, der vi-
ste, at to sammenlignelige ejendomme i 
området var blevet solgt til handelsvær-
dier på henholdsvis 18,75 % og 32,55 % 
over den offentlige ejendomsvurdering 
svarende til en gennemsnitlig afstand-
sprocent på 26 % over den offentlige 
ejendomsvurdering. Udlægsværdien for 
D’s ejendom svarede til en afstandspro-
cent på -15 %. En markedsopdatering fra 
Colliers viste, at et normalt afkast for en 
forretningsejendom med topbeliggen-
hed i området var på omkring 5 %. For 
D’s ejendom ville udlægsværdien føre til 
et beregnet afkast på 15,2 %.

Østre Landsret fandt derfor, ligesom 
skifteretten, at der forelå ”særlige om- 
stændigheder”, og tiltrådte Skats an- 
modning om sagkyndig vurdering i hen-
hold til DBSL § 93, jf. BGL § 12, stk. 2. 

Kommentar
Afgørelsen er ikke rigtig – men følger 
ræsonnement og resultat i SKM 2020.67 
Ø (Gen-Om 2-2020), der nu afventer af- 
gørelse i Højesteret.

I modsætning til gaveområdet, jf. kom- 
mentaren ovenfor, er det processuelle 
grundlag på boområdet sådan, at skifte- 
retten efter DBSL § 93 kun kan afvise en 
begæring om sagkyndig vurdering, hvis 
en sådan vurdering må anses som  
åbenbart overflødig. Det særlige rets- 
grundlag kan måske umiddelbart legi- 
timere en mere overfladisk prøvelse, 
fordi skifteretten blot skal tage stilling 
til en begæring om vurdering og ikke 
som sådan skal træffe afgørelse om den 
faktiske værdiansættelse. 

Imidlertid har Højesteret jo med SKM 
2016.279 fastslået, at Skat kun har ret til  
at tilsidesætte et bos værdiansættelse  
inden for +/- 15 % af den offentlige ejen- 
domsvurdering, hvis der foreligger ”sær-
lige omstændigheder”. Den processuelle 
konsekvens af Højesterets kendelse er 
derfor, at en begæring om sagkyndig 
vurdering per definition skal anses som 
åbenbart overflødig, når der ikke fore-
ligger kvalificerede særlige omstændig-
heder. Skifteretten kan efter Højesterets 
afgørelse ikke fratage et bo retskravet på  
anvendelse af +/- 15 %-reglen, når der 
ikke foreligger særlige omstændigheder.  
Dermed er det retlige kriterium for af- 
gørelser om sagkyndig vurdering i disse 
tilfælde de facto ændret fra dødsbo- 
skiftelovens ”åbenbart overflødig” til 
skatte-/afgiftsrettens ”særlige omstæn-
digheder”.

Dette indebærer, at skifteretten skal 
foretage en tilbundsgående prøvelse af,  
om der konkret foreligger særlige om-
stændigheder. I den aktuelle sag synes 
både skifteretten og Østre Landsret i 
stedet blot at have foretaget en meget 
overfladisk vurdering.

”Skifteretten kan efter Højesterets  
afgørelse ikke fratage et bo retskravet 

på anvendelse af +/- 15 %-reglen, når der 
ikke foreligger særlige omstændigheder.” 
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Derfor bliver også skifterettens og lands- 
rettens vurdering af ”særlige omstæn- 
digheder” materielt forkert. Som det 
fremgår af referatet, baserer man an-
tagelsen om særlige omstændigheder 
på to forhold: (i) den konkrete afstands-
procent sammenlignet med to faktiske 
handler i området, og (ii) den konkrete 
afkastprocent sammenlignet med stati-
stik ifølge en Colliers-rapport. 

Det kan imidlertid konstateres, at ingen 
af disse særlige omstændigheder har 
støtte i Højesterets afgørelse i SKM 
2016.279. Højesteret definerede i sagen 
”særlige omstændigheder” som et und-
tagelsesområde for +/- 15 %-reglen ved 
værdiansættelse i dødsboer, men Høje-
steret udfyldte ikke undtagelsesområdet 
ud over de konkrete omstændigheder, 
der var til prøvelse i den konkrete sag. 
Som bekendt var der i sagen tale om,  
at to arvinger indbyrdes havde handlet  
boets faste ejendomme til den ene 
arving mod en udligningssum til den  
anden arving. Arvingerne havde altså 
aftalt en konkret handelsværdi på de 
konkrete ejendomme. Dette var de kon-
krete ”særlige omstændigheder”.

I relation til den aktuelle afgørelse er det 
særligt relevante imidlertid, at Højeste-
ret, ligesom skifteretten og landsretten, 
undlod at henvise til det, der ifølge Skat 
var en særlig omstændighed i sagen, 
nemlig at den ene ejendom, baseret på 
udlægsværdien, genererede et afkast på 
15 %-17 %, og at dette var et væsentligt 
overnormalt afkast, der underbyggede, 
at den reelle handelsværdi var væsentlig 
højere end udlægsværdien. 

Det kan således konstateres, at Højeste-
ret, forudsætningsvist, har afvist det ene 
ben i de præmisser, som den aktuelle 
afgørelse hviler på. Og når en indirekte 
afkastberegning, der jo altid vil hvile på 
et mere eller mindre validt markedsskøn, 
ikke udgør en særlig omstændighed, 
synes en skønspræget sammenligning af 
afstandsprocenter heller ikke at kunne 
udgøre en så håndfast særlig omstæn-
dighed, at det betingede retskrav på 
anvendelse af +/- 15 %-reglen kan til- 
sidesættes. Der er meget stor afstand 
fra sådanne usikre skøn og til de meget 
særlige, helt konkrete ”særlige omstæn-
digheder” i 2016-sagen, og Højesterets 
præmisser giver intet grundlag for at ud- 
strække undtagelsesområdet til situa-
tioner, der kræver blot nogen skønsud-
øvelse. Måske den aktuelle sag ville have 
fået et andet udfald, hvis skifteretten/
landsretten var blevet ført igennem disse 
overvejelser.

Den aktuelle afgørelse bidrager imidler- 
tid til det billede, at domstolene på døds 
boområdet er helt anderledes imøde-
kommende overfor Skats bestræbelser 
på at give ”særlige omstændigheder” et 
meget elastisk anvendelsesområde, end 
Landsskatteretten er på gaveområdet,  

jf. kommentaren ovenfor. Afgørelsen 
er således i tråd med SKM 2019.368 V 
(Gen-Om 8-2019), SKM 2019.369 Ø 
(Gen-Om 1-2020) og SKM 2020.67 Ø 
(Gen-Om 2-2020) og SKM 2020.185 
V, men står i skærende kontrast til 
Landsskatterettens praksis. Dette kan 
formentlig i et vist omfang tilskrives en 
mindre tilbundsgående materiel prøv- 
else i det skifteretlige kæresystem sam-
menholdt med en principielt tilbunds- 
gående og mere praksisbundet skatte-
retlig prøvelse i det klagesystem, som 
Landsskatteretten efter skatteforvalt-
ningsloven indgår i.

Som nævnt ovenfor er SKM 2020.67 Ø 
indbragt for Højesteret. Dermed vil  
Højesteret skulle fortolke sin egen 2016- 
afgørelse og vil også indirekte komme til  
at tage stilling til den aktuelle afgørelse.  
I lyset af den tsunami af usikkerhed, for- 
tolkningssynspunkter samt klage- og 
kæresager, der er fulgt i kølvandet på 
2016-afgørelsen, må det forventes, at  
Højesterets prøvelse bliver både til-
bundsgående og afklarende. 


