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LOVGIVNING MV.

Lovforslag L 7 om lagerbeskatning af 
udlejningsejendomme
Skatteministeren har nu fremsat endeligt 
lovforslag om lagerbeskatning af udlejning
sejendomme i høring. Lovforslaget er i alt 
væsentligt uændret i forhold til høringsud
kastet, jf. GenOm 72022. Hovedelemen
terne er følgende:

Omfattede selskaber: Aktieselskaber 
mv. med begrænset hæftelse. Personlige 
virksomheder, herunder skattemæssigt 
transparente selskaber, omfattes ikke.

Porteføljetærskel: Alene porteføljer af 
udlejningsejendomme med handelsværdi 
på mindst 100 mio. kr. Handelsværdien skal 
overstige 100 mio. kr. både ved indkoms
tårets begyndelse og ved indkomstårets 
udløb. Ejer selskabet kun en andel af en 
ejendom, medregnes kun denne andel af 
ejendommens handelsværdi. Selskaber 
underlagt samme kontrol, jf. LL § 2, opgøres 
under ét. Kontrolskifte efter LL § 2 kan 
således udløse lagerbeskatning. Ved inter
national sambeskatning medregnes også 
koncernens udenlandske ejendomme. Er 
porteføljetærsklen overskredet, gribes de 
omfattede ejendomme af lagerbeskatning 
og forbliver under lagerbeskatning, selv om 
porteføljen efterfølgende bringes ned un
der tærsklen, fx ved værdifald eller frasalg. 
En tilkøbt ejendom gribes imidlertid kun af 
lagerbeskatning, hvis/når porteføljetærsklen 
på ny overskrides. Tærskelværdien på 100 
mio. kr. reguleres efter PSL § 20 med ud
gangspunkt i et basisbeløb på 82,1 mio. kr.

Udlejningsejendomme: Ejendomme, hvor 
mere end 50 % af det samlede etageareal 
eller samlede grundareal udlejes på et tids
punkt i løbet af selskabets indkomstår. Det 
skal vurderes konkret, om der foreligger en 
samlet ejendom eller flere separate ejen
domme, jf. praksis efter EVL § 2. Udlejning 
inden for sambeskatning anses ikke som 
udlejning. En ejendom, der omfattes af la

gerbeskatning, vedbliver at være omfattet 
uanset ændret udlejningsforhold. Dette 
gælder også ved fusion mv.

Indgangsværdi: Handelsværdien pr. 1. janu
ar 2023 eller på det senere tidspunkt, hvor 
porteføljetærsklen overskrides, eller hvor 
en ejendom overgår til udlejningsporteføl
jen. Ved handelsværdi forstås den aktuelle 
værdi, som en uafhængig tredjepart ville 
give for ejendommen på det fri marked på 
overgangstidspunktet. Der tages udgangs
punkt i den regnskabsmæssige handels
værdi efter ÅRL § 38 (omkostningsbaseret, 
indkomstbaseret eller markedsbaseret), 
men denne er ikke bindende. Selskabet 
skal kunne dokumentere fremgangsmåde 
og metodevalg for fastsættelsen af han
delsværdien. Skat vil fastsætte nærmere 
regler om oplysningskrav. 

Realisationssaldo: Selskabet skal for hver 
ejendom udarbejde en avanceopgørelse 
efter almindelige regler for realisationsbe
skatning, så der føres en realisationssaldo 
til brug for beskatning, når ejendommen 
afstås, i det omfang realisationssaldoen 
ikke forinden er modregnet i avancer/tab 
efter lagerprincippet. 

Beskatningen: Indkomstårets avancer og 
tab opgjort efter lagerprincippet indregnes 
i den skattepligtige indkomst og beskattes 
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med 22 %. Forinden indregning modregnes 
en negativ realisationssaldo i lagergevinst, 
mens en positiv realisationssaldo mod
regnes i lagertab. Der kan ikke foretages 
skattemæssige afskrivninger på lagerbe
skattede ejendomme.

Ikrafttræden: Indkomståret 2023, dvs.  
1. januar 2023 for selskaber med kalender
årsregnskab. 

Der er endnu ikke fastlagt en tidsplan for 
den videre behandling af lovforslaget. Som 
følge af folketingsvalget den 1. november 
2022 er det ikke urealistisk, at der vil kom
me væsentlige ændringer.

Ekspertgruppe II om skematisk værdi
ansættelse ved generationsskifte
Den nye ekspertgruppe er endnu ikke 
nedsat. Arbejdet med formulering af 
ekspertgruppens konkrete kommissorium 
og dens sammensætning pågår fortsat. 
Ekspertgruppe II skal ifølge den politiske 
aftale aflevere sin rapport ultimo 2023, jf. 
GenOm 12022. Folketingsvalget den 1. 
november 2022 kan dog ændre på både 
målsætning, rammer og tidsplan.

AFGØRELSER

Værdiansættelse – fast ejendom   
+/ 15 %reglen – samtidigt ekspropri
ationssalg – særlige omstændigheder
SKM 2022.507 H: A ejede en landbrugs
ejendom bestående af ni samnoterede 
matrikler på i alt 11,1 ha. Kommunen havde 
i 2006/07 været i kontakt med A vedrø
rende ekspropriation af ejendommen, 
der lå inden for et lokalplanområde. Af 
ejendommens 11,1 ha var 8,6 ha udlagt som 
erhvervsjord og 2,5 ha som naturareal.  
A ønskede på daværende tidspunkt ikke  
at sælge ejendommen. 

I januar 2014 flyttede A på plejehjem. A’s 
datter var herefter i kontakt med kommu
nen med henblik på kommunens overta
gelse af ejendommen. I den forbindelse 
indhentede datteren den 19. marts 2014 en 
ejendomsmæglervurdering, der fastsatte 
værdien af stuehus og gamle driftsbyg
ninger samt et jordtilliggende på 0,5 ha 
1.750.000 kr. Kommunen indhentede 
to egne mæglervurderinger, og det blev 
på et lukket byrådsmøde 30. april 2014 
besluttet, at kommunen ved ekspropriation 
skulle overtage den samlede ejendom for 
5.000.000 kr. Kommunen kontaktede 
hurtigt efter byrådsmødet A’s børn, som 
den 5. maj 2014 accepterede at sælge 

ejendommen til kommunen for 5 mio. 
kr. på en række nærmere angivne vilkår, 
herunder om indhentelse af et bindende 
svar fra Skat.

A overdrog herefter den 10. maj 2014 
ejen dommen til sine fem børn med 1/5 til 
hver til en købesum på i alt 1.615.000 kr. 
svarende til den offentlige ejendomsværdi 
(2012) på 1.900.000 kr. med fradrag af 15 %. 
I for  længelse heraf overdrog A’s børn ved 
købsaftale underskrevet den 19. maj 2014 
ejendommen til kommunen for 5.000.000 
kr. betinget af, at Skat ved bindende svar 
ville bekræfte, at salget ville være skattefri
taget efter ekspropriationsreglen i EBL § 11. 
Dette bekræftede Skat ved bindende svar 
den 3. juli 2014. A døde den 15. december 
2014.

Skat traf efterfølgende afgørelse om, at 
overdragelsessummen skulle forhøjes til 
5.000.000 kr., og at differencen til den 
faktiske købesum udgjorde en afgiftspligtig 
gave. Skat lagde i den forbindelse vægt på, 
at alle parter var bekendt både med ejen
dommens reelle værdi før A’s overdragelse 
den 10. maj 2014 og med, at ejendommen 
ville blive eksproprieret, hvis der ikke blev 
indgået en frivillig aftale med kommunen.

Højesteret fastslog, ligesom Landsretten 
(SKM 2021.345 V), at +/ 15 %reglen som 
udgangspunkt må forstås ensartet på 
boområdet og på gaveområdet, og at der 
heller ikke for gaveområdet var godtgjort 
en administrativ praksis, der giver ret til 
altid at anvende 15 %reglen, blot der ikke 
foreligger retlige og faktiske ændringer af 
ejendommen. Da A’s døtre i den konkrete 
sag, allerede forud for overdragelsen fra  
A havde accepteret at sælge ejendommen 
til kommunen for et beløb på 5 mio. kr., 
forelå der sådanne særlige omstændig
heder, at de ikke kunne påberåbe sig  
+/ 15 % reglen. 

Kommentar
Afgørelsen stadfæster landsrettens dom 
i SKM 2021.345 (GenOm 62021), som 
tilsidesatte Landsskatterettens afgørelse  
i SKM 2019.281 (GenOm 52019).

Umiddelbart fremstår Højesterets af
gørelse ikke overraskende. Det blev for 
landsretten godtgjort, at A’s døtre havde 
accepteret salget til kommunen, inden 
man gennemførte familieoverdragelsen. 
Derfor var den faktiske aktuelle handels
værdi kendt, og der var ikke grundlag for en 
skønsregel til fastsættelse af gaveværdien.

Landsskatteretten var tidligere nået til det  
modsatte resultat, men dette må væsent
ligst tilskrives det forhold, at det for Lands
skatteretten ikke var oplyst, at A’s døtre 
havde accepteret kommunens købstilbud 
forud for familieoverdragelsen. Som omtalt  
i GenOm 52019 er Landsskatterettens  
præmisser dog også præget af en mangel
fuld læsning af retsgrundlaget. Lands
skatteretten overser således, eller ser bort 
fra, at værdiansættelsescirkulærets pkt. 
3 udtrykkeligt fastslår, at ejendom, der er 
solgt under behandlingen af et dødsbo, 
skal medtages til den faktiske salgssum ved 
boopgørelsen. Selv om pkt. 3 angår døds
booverdragelse og ikke gaveoverdragelse, 
må bestemmelsen forstås som et generelt 
princip om, at skønsreglen om +/ 15 %  
ikke kan anvendes, når den faktiske han-
delsværdi er kendt som følge af en aktuel 
overdragelse. Cirkulærets pkt. 6 om  
+/ 15 %reglen må nødvendigvis fortolkes  
i lyset af cirkulærets øvrige bestemmelser. 

Der er således ikke noget juridisk over
raskende i, at Højesteret, ligesom lands
retten, har ændret Landsskatterettens 
afgørelse. Det havde dog været nyttigt 
med en juridisk brugeroplysning i form af 
nogle præmisser hentet fra retsgrundlaget, 
så man kan læse og forstå, at resultatet rent 
faktisk er hentet fra retsgrundlaget og ikke 
blot udtrykker en holdning. Formentlig har 
Højesteret syntes, at man allerede har gjort 
det nødvendige arbejde med præmisserne 
i den ledende afgørelse i SKM 2016.279 
(GenOm 32016), hvor man første gang 
fastlægger undtagelsesområdet for ”sær
lige omstændigheder”. Som bekendt var 
der i den pågældende sag reelt tale om, 
at to arvinger indbyrdes havde ”handlet” 
en ejendom i boet til handelsværdi. Dette 
var en ”særlig omstændighed”, der fratog 

Når Højesteret, ligesom landsretten, blot kortfattet 
fastslår, at der ikke er godtgjort en administrativ  

praksis om, at man altid har ret til at anvende  
+/ 15 %reglen, mangler der en kvalificerende  

forklaring.
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arvingerne retten til samtidig at anvende 
+/ 15 %reglen ved boopgørelsen. 

Samlet set har Højesterets afgørelser på 
området fast grund i værdiansættelsescir
kulærets pkt. 3 og flugter samtidig naturligt 
med cirkulærets grundlæggende formål, 
nemlig at anvise en skønsregel, når der er 
behov for at skønne – og modsætningsvist: 
at der ikke er behov for en skønsregel, 
når den faktiske aktuelle handelsværdi 
er kendt, og der således ikke er behov for 
at skønne. Det ministersvar, der indgår i 
grundlaget for at kvalificere +/ 15%reglen 
som et retskrav, jf. TfS 1990.196, begrunder  
jo således også reglen med, at ”det offent -
lige i disse tilfælde antages at være nær-
mest til at bære risikoen for en fejlbehæftet 
vurdering”, og denne risikofordeling kan 
ikke udstrækkes til tilfælde, hvor den 
faktiske, aktuelle handelsværdi er kendt af 
boet/familien. 

Det er derfor ikke foreneligt med cirkulæ
ret og dets formål at give +/ 15 %reglen 
et selvstændigt liv som et frit retskrav 

uden reelle grænser. Derfor var Lands
skatterettens afgørelse i den aktuelle sag 
juridisk forkert i forhold til retsgrundlaget. 
Den faktiske handelsværdi var kendt som 
følge af en samtidig aktuel handel mellem 
uafhængige parter, og der var ikke noget 
behov for at skønne og ikke behov for no
gen skønsregel. Der var med skatteministe
rens ord fra 1990 ikke behov for at lade det 
offentlige bære risikoen for en fejlbehæftet 
vurdering.

Højesterets afgørelse fremstår mere tvivl
som, men jo alligevel rigtig, fordi det jo er 
Højesterets afgørelse, i relation til den ju
ridiske betydning af administrativ praksis. 
Når Højesteret, ligesom landsretten, blot 
kortfattet fastslår, at der ikke er godtgjort 
en administrativ praksis om, at man altid 
har ret til at anvende +/ 15 %reglen, 
mangler der en kvalificerende forklaring. 

Som omtalt i GenOm 62021 ligger det jo 
fast, at Skatteministeriet og skatteministe
ren i 2007 efter SKM 2007.431 LSR valgte 
at acceptere og videreføre en administrativ 

praksis, der tilsyneladende undtagelsesfrit 
gav ret til anvendelse af den offentlige 
ejendomsværdi +/ 15 % selv i tilfælde, hvor 
den faktiske handelsværdi var kendt som 
følge af et samtidigt køb fra tredjemand. 
2007afgørelsen har siden, og er fortsat, 
været medtaget i Juridisk Vejledning som 
udtryk for administrativ praksis.

Denne praksis har, så vidt ses, været fulgt 
helt undtagelsesfri, indtil Skat i kølvandet 
på Højesterets 2016kendelse indtog det 
standpunkt, at der da også på gaveom
rådet altid har været en undtagelse for 
særlige omstændigheder. Ovenikøbet 
har Skat indtil et tidspunkt i løbet af 2019 
vist et særligt beslutningsdiagram på skat.
dk under afsnittet om bindende svar. Det 
fremgik af teksten, at ”Vi får en del ansøg-
ninger om bindende svar, hvor det slet 
ikke er nødvendigt at bede om det, fordi 
reglerne ligger helt fast.” Samtidig fremgik 
det af beslutningsdiagrammet, at der ikke 
var behov for at søge bindende svar, hvis 
der var tale om overdragelse til nærtstå
ende indenfor +/ 15 % af den offentlige 

3
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Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante  
rådgivningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante  
afgørelser til kommentering mv.

ejendomsværdi. Et mere firkantet udtryk 
for fast administrativ praksis skal man lede 
grundigt efter. Beslutningsdiagrammet er 
dog nu fjernet fra skat.dk.

Det fremstår derfor uforklaret, hvordan 
Højesteret i den aktuelle sag er nået frem 
til, at der fra 2007 ikke har eksisteret en 
undtagelsesfri fast administrativ praksis 
på gaveområdet. Af hensyn til forståelsen 
og legitimiteten af Højesterets afgørelse 
havde en forklaring været ønskelig.

Højesterets afgørelse tilfører ikke noget nyt 
til afgrænsningen af ”særlige omstændig
heder”. Det ligger fast, at et samtidigt salg 
til tredjemand udgør en ”særlig omstæn
dighed”, men Højesteret har foreløbigt ikke 
haft lejlighed til at tage stilling til tilfælde, 
hvor der ikke foreligger et samtidigt salg, 
og hvor ”særlige omstændigheder” derfor 
skal bedømmes ud fra ikkesamtidige for
hold (fx tidligere eller efterfølgende tredje
mandshandler) og/eller mere indirekte 
forhold (fx realkreditbelåning).

Derfor udgør Højesterets aktuelle afgørel
se ikke sidste punktum. 

Værdiansættelse – fast ejendom   
+/ 15 %reglen – realkreditbelåning – 
særlige omstændigheder
SKM 2022.497 V: A solgte ved købsaftale af 
20. juni 2019 i alt seks ejendomme til sine 
børn, B1 og B2, med overtagelse den 1. juli 
2019. Købesummen svarede til de offent
lige ejendomsvurderinger og udgjorde for 
E1 4.100.000 kr., for E2 2.900.000 kr., for 
E3 5.500.000 kr. og for E4 3.350.000 kr. 
Den samlede købesum for de seks ejen
domme under ét udgjorde 32.700.000 
kr. Da værdien af ejendommene oversteg 
realkreditgælden, påtog A sig til udligning 
en anfordringsgæld til børnene.

A havde erhvervet E1 i 1987 for 1.100.000 
kr. I 2013 blev der optaget to realkreditlån 
med en hovedstol på hver 2.972.000 kr., og 
i maj 2019 blev der optaget et yderligere 
realkreditlån i ejendommen på 1.784.800 
kr. Den samlede lånerestgæld pr. 1. juli 2019 
var på 7.181.657,55 kr. Der havde i perioden 
20102019 været afholdt 2.585.425 kr. på 
forbedring og vedligeholdelse af ejendom
men. 

A havde erhvervet E2 i 1989 for 1.050.000 
kr. I 2017 blev der optaget to realkredit
lån med en hovedstol på henholdsvis 
2.675.000 kr. og 2.685.000 kr. Den 
samlede restgæld pr. 1. juli 2019 var på 
5.206.662,57 kr. Der havde i perioden 

20102019 været afholdt 3.971.336 kr. på 
forbedring og vedligeholdelse af ejendom
men. 

A havde erhvervet E3 i 2011 for 5.000.000 
kr. I 2013 blev der optaget to realkreditlån 
med en hovedstol på hver 2.742.800 kr.  
I marts 2018 blev der optaget et yderligere 
realkreditlån på 2.475.000 kr. Den samlede 
restgæld pr. 1. juli 2019 var på 7.360.270,64 
kr. I perioden 20112019 havde der været 
afholdt 7.008.678 kr. på forbedring og 
vedligeholdelse af ejendomme.

A havde i 2016 erhvervet E4 for 3.150.000 
kr. Der blev i maj 2017 optaget to realkre
ditlån med en hovedstol på henholdsvis 
2.199.000 kr. og 2.201.000 kr. Den samlede 
restgæld pr. 1. juli 2019 var på 4.248.805,63 
kr. I perioden 20162019 var der afholdt 
6.363.096 kr. på forbedring og vedligehol
delse af ejendommen. 

Skat fandt, at den samlede realkreditbelå
ning på 42.933.206 kr. indikerede, at ejen
dommenes handelsværdi væsentligt over
steg overdragelsessummen (en omregning 
baseret på 80 % belåning indikerede en 
værdi på 53.666.507 kr.), og anmodede 
derfor Vurderingsstyrelsen om en udtalel
se. Vurderingsstyrelsen fandt, at ejendom
menes handelsværdi var 49.600.000 kr., 
og denne værdi blev herefter lagt til grund 
ved gaveafgiftsberegningen.

Landsskatteretten fandt, at belåningen af 
ejendommene ikke udgjorde særlige om
stændigheder, og nedsatte derfor værdien 
af ejendommene til det gaveanmeldte. 

Skatteministeriet indbragte Landsskat
terettens afgørelse for domstolene. I den 
forbindelse undlod man at indbringe 
værdiansættelsen, for så vidt angår to 
ejendomme, hvor realkreditbelåningen 
var foretaget mere end seks år forud for 
familieoverdragelsen. 

Landsretten fandt, at der forelå særlige 
omstændigheder. Landsretten henviste 
til, at det følger af realkreditloven, at et 
realkreditinstitut skal ansætte ejendom

mens kontantværdi handelsværdi, og 
at belåningen højst må udgøre 80 % af 
handelsværdien. Den tidsmæssige nærhed 
mellem realkreditbelåningerne og fami
lieoverdragelsen og den betydelige diffe
rence imellem realkreditværdierne og den 
offentlige ejendomsvurdering måtte sam
let anses som særlige omstændigheder. 
Landsretten bemærkede, at A ikke havde 
bestridt Vurderingsstyrelsens udtalelse om 
ejendommenes handelsværdi.

Kommentar
Afgørelsen er principiel – og indbringes 
forhåbentlig for Højesteret.

Der er tale om den første landsretsdom,  
der tager stilling til den isolerede betydning 
af realkreditbelåning i relation til +/ 15 
%reglen og ”særlige omstændigheder”.

Afgørelsen fremstår ikke juridisk rigtig. 

Som omtalt ovenfor og i blandt andet  
GenOm 42021 og 52021 har Højesteret 
truffet tre afgørelser på dette område. I 
SKM 2016.279 og nu senest SKM 2022.507 
har Højesteret fastslået, at +/ 15 %reglen 
ikke kan anvendes, når der foreligger en ak
tuel faktisk handelsværdi. I SKM 2021.267 
har Højesteret heroverfor fastslået, at den 
generelle prisudvikling og generelle pris-
statistikker for ejendomshandler indenfor 
et konkret område ikke kan begrunde 
fravigelse af +/ 15 %reglen.

Den mest nærliggende logiske implikation 
af Højesterets afgørelser er, at +/ 15 %  
 reglen kun kan fraviges, når der foreligger 
et sådant konkret og særligt grundlag, at 
der ikke er behov for skønsudøvelse. Hvis 
det afgørende for Højesteret havde været 
at finde det mest retvisende udtryk for  
en handelsværdi, ville man ikke have valgt 
konklusionen i SKM 2021.267. Når man  
i SKM 2021.267 afviser at tilsidesætte  
+/ 15 %reglen til fordel for et skøn, må  
det forstås som udtryk for en juridisk græn
sedragning; der skal noget mere konkret 
til end blot et grundlag for et retvisende 
skøn. Højesterets afgørelser angår således 
den juridiske rækkevidde af +/ 15 %reglen 
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og ikke ”blot” værdiansættelse af fast 
ejendom. 

I den forståelse er landsrettens aktuelle  
afgørelse forkert. Det er vel relativt indly
sende, at den konkrete realkreditbelåning 
af ejendommene i sagen indikerede en 
mere retvisende handelsværdi end den 
offentlige ejendomsvurdering, men real
kreditbelåning er alligevel blot udtryk for et 
skøn baseret på generelle prisstatistikker 
mv. og udtrykker derfor ikke en aktuel fak
tisk handelsværdi. Og som det er gentaget 
i mange sammenhænge, så hviler +/ 15 %  
reglen på det grundlag, at det offentlige er 
nærmest til at bære risikoen for en forkert 
ejendomsvurdering, når den aktuelle fakti
ske handelsværdi ikke er kendt. 

Selvfølgelig hviler realkreditbelåning på et 
særligt lovgrundlag, som også landsretten 

nævner i sine præmisser, men den er ikke 
desto mindre blot udtryk for et skøn. Og 
hvis realkreditinstituttets skøn skal kunne 
tilsidesætte +/ 15 %reglen, hvorfor skal 
det samme ikke gælde for et hvilket som 
helst skøn, der blot fremstår sagligt og 
velfunderet? Derfor bør kriteriet for an
vendelse/tilsidesættelse af +/ 15 %reglen 
være ”aktuel faktisk handelsværdi”. Enten 
foreligger der en aktuel faktisk handels
værdi, og så må +/ 15 %reglen vige, eller 
også foreligger der ikke en aktuel faktisk 
handelsværdi, og så må +/ 15 %reglen 
finde anvendelse, fordi det offentlige er 
nærmest til at bære risikoen for en forkert 
ejendomsvurdering, når der skal skønnes. 
I den forbindelse er det juridisk under
ordnet, om en realkreditbelåning ligger 
indenfor måneder eller få år forud for 
familieoverdragelsen. 

Hvis man ikke står vagt om retsgrundla
get, men blot ser opgaven som at søge 
en retvisende handelsværdi, vil værdi
ansættelsescirkulæret erodere og miste 
sin eksistensberettigelse. Det ses således 
også af Skatteministeriets argumentation 
i den aktuelle sag, at man gerne vil udvide 
undtagelsesområdet ”særlige omstændig
heder” til alle tilfælde, hvor der foreligger 
sagkyndige vurderinger. Og hvis først dette 
synspunkt accepteres, vil den underliggen
de holdning til problemstillingen hurtigt 
lede til, at ”særlige omstændigheder” bliver 
den praktiske hovedregel og ikke blot en 
undtagelse. Sådan virker naturkræfterne.

Landsrettens afgørelse etablerer og legi
timerer derfor en glidebane. Forhåbentlig 
bliver sagen indbragt for Højesteret. 


