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Lovgivning mv.

Overtagelse af opsparet overskud  
i virksomhedsordningen
Lovforslag L 133 om stramning af reglerne 
for overtagelse af opsparet overskud i 
virksomhedsordningen verserer fortsat og 
forventes nu vedtaget den 1. juni 2021 med 
visse ændringer.

Som omtalt i Gen-Om 12-2020 er hoved- 
sigtet med lovforslaget, i relation til gene-
rationsskifte, at der ved overdragelse fra 
virksomhedsordningen, jf. KSL § 33 C, stk. 
5, indføres maksimering for, hvor stor en 
andel af det opsparede overskud, der vil 
kunne overtages. Der skal således højst 

kunne overtages opsparet overskud, der 
svarer til den positive værdi af den del af 
kapitalafkastgrundlaget, der ved udløbet 
af indkomståret forud for overdragelses-
året kan henføres til den pågældende 
virksomhed. Der skal i denne forbindelse 
opgøres et særskilt kapitalafkastgrundlag 
for den overdragne virksomhed efter reg-
lerne i VSL § 8, stk. 1 og 2. Denne opgørelse 
skal omfatte finansielle aktiver. 

Dette hovedprincip suppleres nu med en 
yderligere værnsregel for deloverdragelser 
(en del af en virksomhed eller en af flere 
virksomheder): Den del af det opsparede 
overskud, der kan overtages efter maksi-
meringsreglen, skal yderligere reduceres 
med de finansielle aktiver, der indgår i 
overdragelsen (bortset fra varedebitorer, 
forudbetalinger af husleje og deposita 
samt periodeafgrænsningsposter). Denne 
yderligere begrænsning gælder ikke,  
hvor der sker overdragelse af hele virksom-
heden (alle virksomhederne) i virksom-
hedsordningen.

Lovforslaget har virkning for overdragelser 
fra den 22. december 2020, dog så den 
særlige værnsregel for deloverdragelser 
først har virkning for overdragelser fra den 
17. maj 2021.

Afgørelser

Succession • aktier • kontorhotel • passiv 
kapitalanbringelse
SKM 2021.250 SR: A ejede holdingsel-
skabet H, der via to datterselskaber drev 
kontorhotel i koncernens ejendomme. 
Kontorhotellet bestod af mere end 25 
lokaleenheder, der blev udlejet til små 
virksomheder med en til to medarbejdere 
og med en forholdsvist høj ind- og omflyt-
ningsfrekvens. I de seneste 12 måneder 
havde der således været i alt 11 ind- og 
omflytninger svarende til en omsætnings-
hastighed på cirka 40. 

Lokaleenhederne blev udlejet med et 
standardmøblement, og der blev, med 
eget personale, leveret omfattende kon-
torhotelydelser: Døgnbemandet reception, 
it-assistance, booking og service til møder 
og konferencer, herunder service med ho-
tellets A/V-udstyr, pakke- og postservice, 
administration af nøgler, alarmbrikker og 
koder, administration af vaske-, massage- 
og renseriordninger, administration af fro-
kostordninger, rengøring af lokaleenheder 
og fælles faciliteter, affaldssortering samt 
afholdelse af sociale arrangementer i form 
af ugentlig onsdagskage og fredagsbar 
samt sommerfest og julefrokost. Derud-
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over bistod kontorhotellet med supple-
rende rådgivning og servicering, herunder 
med hjælp til inkassosager, bogholderi, 
rekruttering mv.

Hovedparten af kontorhotelydelserne var 
indeholdt i et grundvederlag, der tillige 
omfattede selve lokaleudlejningen. Større 
ad hoc-ydelser som fx konferencer mv. 
blev faktureret særskilt. Koncernens ind-
tægter var ikke fordelt mellem udlejning 
og serviceydelser, men det blev estimeret, 
at mere end halvdelen af indtægterne 
kunne henføres til udlejningen. Koncer-
nens driftsudgifter, herunder udgifter til 
personale, var ikke oplyst.

Skatterådet fandt, at kontorhotellet måtte 
sidestilles med en udlejningsejendom, for-
di hovedparten af indtægterne stammede 
fra selve udlejningsdelen og derfor skulle 
anses som passiv kapitalanbringelse. Der 
blev herved lagt vægt på, at fast ejendom 
som hovedregel skal anses som passiv 
kapitalanbringelse, og at det snævre und-
tagelsesområde ifølge lovforarbejderne 
ikke omfattede kontorhoteldrift.

Kommentar
Afgørelsen må anses som forkert.

Det er korrekt som udgangspunkt ifølge 
lovteksten i ABL § 34, stk. 6, at fast ejen-
dom skal anses som passiv kapitalanbring- 
else, men det er ukorrekt, at der ifølge 
lovforarbejderne alene gælder et snævert 
undtagelsesområde. Undtagelsesområdet 
er ikke snævert. Undtagelsesområdet er 
faktisk særdeles bredt og omfatter alle 
tilfælde, hvor den faste ejendom indgår 
i en aktiv virksomhed, der dog, måske, jf. 
nedenfor, ikke må bestå i udlejning af fast 
ejendom.

Der er ikke i lovforarbejderne holde-
punkter for, at vurderingen af, om en fast 
ejendom indgår i en aktiv virksomhed, 
kan reduceres til et spørgsmål om, hvorfra 
hovedparten af ejerselskabets indtægter 
stammer fra. Det afgørende er karakteren  
af den aktivitet, ejendommen indgår i. 
Hvis aktiviteten er andet og mere end 
blot udlejning af fast ejendom, er der som 
udgangspunkt tale om aktiv virksomhed i 
lovens forstand.

Og vurderet på dette kriterium må Skatte- 
rådets afgørelse anses som forkert. Den 
række af serviceydelser, som kontorhotel-
let i sagen leverede, må kvalificeres som 
en aktiv servicevirksomhed, der adskiller 
sig væsentligt fra den blotte udlejning af 
fast ejendom. Den omstændighed, at en 
sådan servicevirksomhed tillige rummer et 

væsentligt udlejningselement, ændrer ikke 
på, at der er tale om en aktiv servicevirk-
somhed, som er andet og mere end den 
blotte udlejning af fast ejendom.

Den aktuelle sag har lighedstræk med 
SKM 2015.577 SR (Gen-Om 9-2015), der  
angik et selskab, der ejede og drev et 
parkeringshus. Skatterådet fandt, i strid 
med Skats indstilling, at et parkeringshus 
ikke kunne sidestilles med en udlejnings-
ejendom. Da Skatterådet valgte ikke at 
begrunde sin afgørelse, er det vanskeligt  
at udlede éntydige fortolkningsbidrag, 
men det må dog antages, at rådet har lagt 
afgørende vægt på, at den driftsaktivitet, 
der skal leveres for at drive et parkerings-
hus, adskiller sig grundlæggende fra 
aktiviteten i en almindelig ejendomsudlej-
ningsvirksomhed. 

Selv om 2015-afgørelsen er truffet, inden  
lovteksten med Lov 2017.683 blev ændret  
fra ”udlejningsejendomme” til ”fast ejen- 
dom”, er der ikke holdepunkter i lovforar-
bejderne for, at lovændringen skulle have 
negativ betydning for sådanne ”service- 
virksomheder”. Hovedformålet med lov- 
ændringen var som bekendt blot at sikre,  
at ubebygget fast ejendom og ikke-ibrug- 
tagne udlejningsejendomme ikke per 
definition skulle anses som aktiv kapital- 
anbringelse blot som følge af en rigid for-
tolkning af ”udlejningsejendomme”,  
jf. SKM 2012.728 SR (Gen-Om 12-2012).

Derfor må tilsvarende servicevirksomhed- 
er, der leverer en substantielt anderledes 
ydelse end blot ejendomsudlejning, også 
efter det nugældende lovgrundlag anses 
som aktiv kapitalanbringelse. Og efter et 
sådant kriterium må kontorhotellet i den 
aktuelle sag også tilsvarende skulle anses 
som aktiv kapitalanbringelse. 

Dette understøttes faktisk også af de syns- 
punkter, som Skat netop i 2015-sagen 
anvendte til at begrunde, at camping-
pladser og hoteller ikke kan anses som 
udlejningsejendomme: ”For så vidt angår 
campingpladser er der tilknyttet erhvervs-
mæssig aktivitet, idet der er personale, som 
fx holder pladsen ren, herunder køkkener  

og toiletter, der arrangerer aktiviteter for 
børn og voksne, og der er en kiosk, hvor der 
kan købes mad m.v. ... [og] til motel- og ho-
telvirksomhed [er der] tilknyttet erhvervs- 
mæssig aktivitet, idet der fx serveres 
morgenmad, gøres rent, er en bar og en 
restaurant.”
’
Der er sammenlignet med disse udsagn 
ikke substansforskel i de karakteristika, der  
kendetegner driften af et kontorhotel. Og  
en analyse vil formentlig også i de fleste 
tilfælde vise, at for både hoteller og cam- 
pingpladser vil mere end halvdelen af ind-
tægterne kunne henføres til udlejningen af 
fast ejendom. 

Skatterådet har derfor med den aktuelle 
afgørelse bevæget sig ud ad et forkert og 
uholdbart argumentationsspor.

Gaveafgift • gave eller lån • gaver fra  
oldemor til børn m.fl. • lån retur fra olde-
børn til børn ikke gave
SKM 2021.179 LSR: A’s mor tiltrådte den 
1. december 2014 et gaveoverdragelses-
dokument, der indeholdt gavetilsagn til 
hendes to børn, fire børnebørn og fire 
oldebørn med i alt 598.000 kr. fordelt med 
59.800 kr. til hver svarende til den for 2014 
gældende beløbsgrænse for afgiftsfrie ga-
ver. Samme dag overførte moren et beløb 
på 300.000 kr. til A’s konto med afsender- 
teksten: ” Gaver til A’s fa” og modtager-
teksten: ”gave fra mor”. Det blev samtidig 
oprettet fire anfordringsgældsbreve på 
59.800 kr. fra A’s børn og børnebørn til A. 
For A’s børnebørn, der ikke var myndige, 
var gældsbrevene underskrevet af A’s børn 
som værger. 

Den 2. januar 2015 tiltrådte A’s mor et til- 
svarende gaveoverdragelsesdokument 
med gavetilsagn på i alt 607.000 kr. fordelt 
med 60.700 kr. til hvert barn mv. svarende 
til den for 2015 gældende beløbsgrænse 
for afgiftsfrie gaver. Samme dag overførte  
A’s mor et beløb på 303.500 kr. til A’s kon- 
to med tilsvarende posteringstekster, og A  
oprettede tilsvarende fire anfordrings-
gældsbreve til hendes to børn og to børne- 
børn.

”Det afgørende er karakteren af den  
aktivitet, ejendommen indgår i. Hvis aktivi-

teten er andet og mere end blot udlejning af 
fast ejendom, er der som udgangspunkt tale 

om aktiv virksomhed i lovens forstand.
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Den 18. november 2015 anmodede Skat 
om, at A dokumenterede, at Statsforvalt- 
ningen havde givet godkendelse. A’s 
ægtefælle rettede herefter henvendelse til 
Statsforvaltningen om godkendelse, men 
oplyste samtidig, at man ikke havde anset 
udlånene som usædvanlige dispositioner, 
der ville kræve godkendelse fra Statsfor-
valtningen, jf. værgemålsbekendtgørelsens 
§ 10. Statsforvaltningen oprettede på den 
baggrund en tilsynssag om godkendelse af 
udlånene. I januar 2016 valgte A imidlertid  
at indfri lånene hos børnebørnene ved ind- 
betaling på deres bankkonti, og Statsfor-
valtningen afsluttede herved sin sagsbe-
handling. 

Skat fandt, at overførslerne til A reelt var 
gaver til A og ikke til børn og børnebørn. 
Da A reelt havde haft de fulde beløb til fri 
rådighed, måtte A anses som reel gave-
modtager, og de oprettede anfordrings-
gældsbreve afspejlede derfor ikke reelle 
låneforhold.

Landsskatteretten tilsidesatte Skats afgør- 
else og godkendte, at der var tale om gaver 
fordelt til både A, børn og børnebørn. Det 
blev herved lagt til grund, at der ved de op- 
rettede gaveoverdragelsesdokumenter var 
givet gyldige gavetilsagn, og at de opret- 
tede gældsbreve derfor var udtryk for fak- 
tiske låneforpligtelser for A. Landsskatte-
retten fandt samtidig dette underbygget 
ved, at parterne havde anmodet Statsfor-
valtningen om godkendelse og derved 

havde underbygget, at der havde været 
økonomisk realitet i gavetilsagn og gælds-
forhold.

Kommentar
Afgørelsen fremstår rigtig – selv om den 
kan opfattes som overraskende i sin juridi-
ske stringens.

Gavebeskatning forudsætter, at der (i) 
ydes en formuefordel til en modtager (ii) 
som udslag af givers gavmildhed. Vurde-
ringen af, om disse betingelser er opfyldt, 
må nødvendigvis tage udgangspunkt i 
givers viljeserklæring. Hvad er indholdet af 
erklæringen fra giver? Indebærer erklæ-
ringen, at der ydes en formuefordel? Og 
hvem må i givet fald anses som modtager?

I den aktuelle sag kunne der på grundlag 
af gaveoverdragelsesdokumenter ikke 
herske tvivl om, at A’s mor ønskede at give  
gaver til både børn, børnebørn og olde- 
børn. Den omstændighed, at moren over- 
førte bruttobeløbet til A’s familiegren til 
A’s konto, kan ikke tillægges selvstændig 
betydning, når der foreligger et klart og 
éntydigt gaveoverdragelsesdokument.  
Ligeledes kan A’s efterfølgende dispone-
ring over beløbet ikke tillægges selvstæn- 
dig betydning. Om A’s børn forvalter gave- 
beløbene til deres børn behørigt efter 
værgemålslovens regler, kan ikke ændre på 
indholdet af gaveløftet fra A’s mor.

Den omstændighed, at gavedispositionen 
er udformet med henblik på at fordele et 
samlet gavebeløb på flere modtagere for 
at undgå gaveafgift, kan heller ikke tillæg-
ges betydning. Det afgørende er indholdet 
af gaveløftet. Og det er ikke omgåelse 
at give gaver til børnebørn og oldebørn i 
stedet for blot til egne børn. 

Derfor er Landsskatterettens afgørelse 
utvivlsomt korrekt. Og det er velgørende at  
konstatere, at Landsskatteretten ikke har 
ladet sig forlede af Skats ”realitetsbetragt-
ninger”.

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • realkreditbelåning og 
statistik • ikke særlige omstændigheder
LSR 22.03.2021 (utrykt): A’s forældre købte  
den 28. juni 2016 en ejerlejlighed for 
2.599.000 kr. med overtagelse den 1. au- 
gust 2016, hvor A flyttede ind. Købet blev 
finansieret blandt andet ved realkreditlån. 
Den 24. september 2018 solgte forældrene  
lejligheden til A for 1.380.000 kr. med over- 
tagelse den 1. november 2018. Købesum- 
men svarede til den offentlige ejendoms- 
vurdering plus 15 %. Realkreditlånet fra for-
ældrenes køb var nedbragt til 1.750.924,93 
kr. Dette lån blev indfriet, og A optog i 
stedet et nyt lån, der pr. 31. december 2018 
havde en restgæld på 1.807.000 kr.

Skat fandt, at realkreditbelåningen indebar 
en vurdering af lejligheden og indikerede 
en væsentligt højere værdi end den fast-
satte købesum, og at lejlighedens handels-
værdi derfor var kendt. Samtidig henviste 
Skat til, at der i 2018, i samme ejendom, var 
solgt fem lejligheder til en gennemsnitlig 
kvadratmeterpris, der omregnet på den 
konkrete lejlighed svarede til en handels-
værdi på 2.723.370 kr. Det var herefter 
samlet set Skats opfattelse, at der forelå 
sådanne særlige omstændigheder, at A 
ikke kunne støtte ret på +/- 15 %-reglen. 

Landsskatteretten tilsidesatte Skats af- 
gørelse og fastslog kortfattet, at Skat inden  
for værdiansættelsescirkulærets område 
skulle acceptere en overdragelsessum 
inden for +/- 15 % af den gældende offent- 
lige ejendomsværdi, medmindre der fore- 
ligger særlige omstændigheder, og at 
hverken den kendte handelsværdi forud 
for overdragelsen til A eller realkreditbelå-
ningen udgjorde sådanne særlige om-
stændigheder. Landsskatteretten henviste 
i den forbindelse til sine tidligere afgørelser 
i SKM 2018.551 og SKM 2007.431.

Kommentar
Afgørelsen cementerer administrativ prak-
sis på gaveområdet og er i tråd med LSR 
26.02.2021 (Gen-Om 3-2021).
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Det forhold, at der foreligger en helt aktuel,  
kendt og væsentligt højere handelsværdi 
som følge af en nylig eller samtidig handel 
med tredjemand, udgør ifølge praksis 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). Derfor kan en realkredit-
belåning, der jo blot baserer sig på et skøn, 
så meget desto mindre udgøre en særlig 
omstændighed. Og af samme grund udgør 
en statistik vedrørende handler med andre 
ejendomme heller ikke en særlig omstæn-
dighed. 

Landsskatterettens praksis indebærer reelt,  
at der slet ikke eksisterer et undtagelses- 
område for ”særlige omstændigheder” 
inden for gaveområdet. Når en helt aktuel  
tredjemandshandelsværdi ikke er tilstræk-
kelig til at fravige +/- 15 %-reglen, må et-
hvert mindre-validt grundlag være endnu 
mere utilstrækkeligt. 

Som omtalt i Gen-Om 4-2021 har Højeste-
ret i en helt frisk kendelse af 26. april 2021, 
nu SKM 2021.267, fastslået, at den gene-
relle prisudvikling og generelle prisstati-
stikker for ejendomshandler inden for et 
konkret område ikke kan kvalificeres som 
særlige omstændigheder, der kan begrun-
de tilsidesættelse af retskravet på anven-
delse af +/- 15 %-reglen, men at de særlige 
omstændigheder skal angå den konkrete 

ejendom. Den logiske implikation heraf er, 
at området for særlige omstændigheder 
også i Højesterets optik er særdeles snæ-
vert og formentlig begrænset til sådanne 
helt særlige forhold, som netop forelå i 
Højesterets ledende 2016-afgørelse, SKM 
2016.279, nemlig et koblet arveafkald, 
der reelt var udtryk for en faktisk handel 
mellem de pågældende arvinger. 

Landsskatterettens praksis, der tillige 
udelukker faktiske handler fra undtagel-
sesområdet, er derfor umiddelbart mere 
vidtgående end Højesterets retsopfattelse. 
Endelig afklaring af retstilstanden sker 
først, når SKM 2018.551 LSR (Gen-Om 
11-2018) afgøres af Højesteret, forventeligt 
først i 2022. Og selv om Højesteret, forven-
teligt, måtte underkende Landsskatteret-
tens praksis, må det (som anført i Gen-Om 
4-2021), alligevel antages, at Højesteret 
samtidig vil fastslå, at håndhævelsen af 
faktisk handel som en særlige omstændig-
hed vil være udtryk for en praksisændring, 
der kun kan ske med fremadrettet virkning. 

I mellemtiden vil Landsskatterettens prak-
sis udtrykke gældende ret, som man nød-
vendigvis må følge også rådgivningsmæs-
sigt; dog nu i et regime, der kun vil levere 
periodiske offentlige ejendomsvurderinger 
på ejerboliger, men ikke på erhvervsejen-
domme mv., jf. Gen-Om 2-2021.

Skats udkast til styresignal vedrørende 
”særlige omstændigheder” svinder således 
i praktisk relevans.

Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante  
rådgivningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante  
afgørelser til kommentering mv.
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Lisbeth Povlsen
Managing associate
T +45 72 27 36 43
E lpo@bechbruun.com

Michael Serup
Partner
T +45 72 27 33 02
E mcs@bechbruun.com

Björn Brügger
Senioradvokat
T +45 72 27 33 60
E bjb@bechbruun.com

Niklas Dyreborg Henriksen 
Advokat
T +45 72 27 35 21
E ndh@bechbruun.com

Christian Løvgren 
Advokat
T +45 72 27 36 52
E clhs@bechbruun.com

Maj-Britt Gamborg 
Johansen
Senioradvokat
T +45 72 27 35 17
E mbjo@bechbruun.com


