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LOVGIVNING MV.

Lovforslag L 7 om lagerbeskatning af 
udlejningsejendomme er bortfaldet
Som følge af folketingsvalget er lovforsla-
get om lagerbeskatning bortfaldet. Om det 
genfremsættes og i givet fald i hvilken form, 
må den kommende regeringsdannelse 
vise.

AFGØRELSER

Gavebeskatning • far meddebitor på 
lån • indbyrdes aftale om friholdelse  
• ikke gave
SKM 2022.545 LSR: A’s ægtefælle B over-
drog den 30. september 2017 en ejerlejlig-
hed til deres fælles datter C for 1.300.000 

kr. Lejligheden blev ved overdragelsen 
belånt med realkreditlån på 1.300.000 kr. 
Lånet blev tinglyst med både A og C som 
debitorer. C betalte alle ydelser på lånet 
og indfriede lånet i 2020, hvor hun solgte 
lejligheden. A og C var dog ikke opmærk-
somme på den automatiske renteindbe-
retning, og de fik hver for sig indberettet 
halvdelen af det samlede rentefradrag. A 
og C oplyste, at de i det indbyrdes forhold 
havde aftalt, at C skulle friholde A for 
enhver hæftelse.

Skat traf afgørelse om, at A ved at have 
påtaget sig hæftelse som meddebitor 
havde givet C en gave på halvdelen af det 
samlede lån, i alt 650.000 kr. Skat henviste 
herved til, at C alene havde ”bidraget” med 
650.000 kr. til berigtigelsen af købesum-
men, og at C ikke ville kunne have optaget 
lånet, hvis A ikke havde været meddebitor.

Landsskatteretten fastslog, at C ikke havde 
modtaget en vederlagsfri formuefordel, da 
hun havde betalt alle ydelserne på lånet 
og havde indfriet hele lånet ved salget af 
lejligheden. C havde derfor ikke modtaget 
en gave, der kunne danne grundlag for 
gavebeskatning. Det havde i den forbind- 
else ikke betydning, at C eventuelt ikke 
ville kunne have optaget lånet, hvis A ikke 
havde været meddebitor.

Kommentar
Afgørelsen er utvivlsomt rigtig – men det 
er juridisk set tankevækkende, at det var 
nødvendigt med en klagesag til Landsskat-
teretten.

Der kan (naturligvis) kun ske gavebeskat- 
ning, hvis der foreligger en gave, og om 
dette er tilfældet, beror på en juridisk 
vurdering/kvalifikation. Der kan ikke ske 
beskatning, blot fordi man synes, at nogen 
har fået en fordel.

Det civilretlige gavebegreb defineres 
almindeligvis som en formueoverførsel  
til modtageren på giverens bekostning 
(den civilretlige dobbeltbetingelse). Kon- 
stateringen af ”gave” forudsætter derfor  
både formuenedgang hos giveren og for-
mueforøgelse hos modtageren. Samtidig 
skal formueoverførslen ske uden, at der 
foreligger en retlig forpligtelse hertil, så 
formueoverførslen er et udslag af giverens 
gavmildhed (gavehensigt, animus doman- 
di). Der sondres traditionelt mellem gave 
ved (1) overdragelse af formuegoder (do- 
natio in dando), (2) eftergivelse af gæld 
(donatio in liberando) og (3) påtagelse af 
forpligtelser (donatio in obligando). 

Det skatteretlige gavebegreb defineres 
som udgangspunkt i overensstemmelse 
med det civilretlige begreb. Dette inde- 
bærer, at det også skatteretligt er en be- 
tingelse for at statuere gave, at modtager- 
en opnår en formuefordel (gavefordel) som 
udslag af giverens gavmildhed (gavehen- 
sigt). Dette er også udgangspunktet i admi-
nistrativ praksis, jf. JV, C.A.6.1.

I den aktuelle sag var det en kendsgerning, 
at C havde betalt alle ydelser på det fælles 
lån og endog til sidst havde indfriet lånet. 
C havde muligvis opnået en fordel ved, at 
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A havde påtaget sig at være meddebitor, 
men C’s formueposition efter forløbet var 
neutral, og C havde derfor ikke opnået en 
formueforøgelse. Og derfor var de juri- 
diske betingelser for at statuere gave ikke  
opfyldt. Denne juridiske prøvelse kunne  
og burde Skat have foretaget.

Den juridiske vurdering i den konkrete sag 
var særligt ligetil, da forløbet med fælles 
hæftelse for A og C allerede var afsluttet, 
og man kunne konstatere C’s nettoformue-
position. Man kan spørge, hvordan situatio-
nen ville have været, hvis fælleshæftelsen 
havde været uafsluttet? 

Også i en sådan situation er man nødt til  
at undersøge den underliggende civilret,  
inden man skrider til en skatteretlig kon- 
klusion. Det vil i så fald være parternes 
indbyrdes aftale om hæftelsen, der afgør, 
om der kan foreligge en gave. Hvis parterne 
i det indbyrdes forhold har aftalt, at Debitor 
1 skal friholde Debitor 2, vil Debitor 1 ikke  
få en formuefordel ved, at Debitor 2 ind- 
frier deres fælles kreditor, idet Debitor 2  
jo i stedet vil have et regreskrav mod Debi- 
tor 1; hvorved Debitor 1’s formueposition  
vil være uændret i forhold til positionen  
før indfrielsen af kreditor. 

I denne situation vil parternes indbyrdes  
aftale indebære, at Debitor 2’s medhæftel-
se ikke i sig selv indebærer nogen formue-
fordel, og at medhæftelsen derfor ikke kan 
kvalificeres som en gave; hverken civilret-
ligt eller skatteretligt. Der vil først opstå en 
gave, hvis Debitor 2 efterfølgende måtte 
beslutte sig for at eftergive sit regreskrav; 
først ved en sådan eftergivelse vil Debitor 
1’s formueposition blive forbedret (og i  
givet fald jo med den kursværdi, regres- 
kravet har på eftergivelsestidspunktet). 

Situationen kan selvfølgelig også være  
sådan, at det på forhånd står klart, at Debi-
tor 1 ikke vil kunne honorere et regreskrav, 
og i så fald vil parternes indbyrdes reelle 
aftale jo være, at Debitor 2 definitivt har 
påtaget sig den indbyrdes hæftelse uden 
reel regresmulighed, og dette vil så både 
civilretligt og skatteretligt være en gave.

De samme betragtninger gør sig gælden-
de, hvis fx en far yder et direkte lån til sin 
datter eller påtager sig kaution for datte-
rens lånoptagelse. Det vil være parternes 
indbyrdes reelle aftale om regres, der afgør, 
om lån/kaution civilretligt og skatteretligt 
udgør en gave. 

Som Skat i den aktuelle sag synes at have 
tænkt, udgør det selvfølgelig i sig selv en  
fordel, at far ved at være meddebitor 

hjælper datter med at få et lån, som datter 
ikke på egen hånd kunne have fået. Denne 
fordel kan nøgternt set have en økonomisk 
værdi (svarende til en kautionspræmie). 
Der er imidlertid inden for bo-/gaveafgifts- 
lovens område ikke hjemmel til at kapitali-
sere og afgiftspålægge en sådan økono-
misk fordel. Tilsvarende som der ikke er 
hjemmel til at beskatte rentefrie familielån. 
Se Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 313 ff.

Den aktuelle afgørelse er således utvivl-
somt rigtig, men burde ikke være havnet i 
Landsskatteretten.

Anfordringslån • allonge om eftergi-
velse ved kreditors død • overgang til 
kursgevinstbeskatning
SKM 2022.532 SR: A havde år tilbage givet 
sin far et rentefrit lån på anfordringsvilkår. 
A påtænkte nu at udfærdige et tillæg med 
vilkår om, at tilbagebetalingsforpligtelsen 
ville bortfalde ved A’s død: ”Ved långivers 
død bortfalder gælden og gældsbrevet 
fuldstændigt, og låntager er pr. dødsdato- 
en fritaget for forpligtelsen overfor lån- 
giver, boet efter denne eller andre interes-
senter.”

Skatterådet bekræftede, at tillægget ikke 
ville indebære, at lånet skulle anses som en 
oprindelig gave, og at tillægget heller ikke 
i sig selv skulle anses som en aktuel gave. 
Skatterådet fandt imidlertid, at tillægget  
skulle anses som en indfrielse af det op-
rindelige lån med samtidig etablering af et 
nyt lån, og at vilkåret om eftergivelse ved 
A’s død indebar, at det nye lån ikke kunne 
anses som et anfordringslån, men at lånet 
skulle kursansættes til mindre end pari og 
behandles efter kursgevinstlovens regler, 
herunder så A ville realisere en kursgevinst, 
hvis lånet måtte blive indfriet til kurs 100. 

For så vidt angår de afgiftsmæssige kon-
sekvenser ved A’s død, fandt Skatterådet, 
at tillægget muligvis måtte anses som en 
såkaldt dødsgave, men at dette spørgs-
mål og den afgiftsmæssige behandling 
henførte under skifterettens kompetence i 
forbindelse med behandlingen af A’s bo. 

Kommentar
Afgørelsen er næppe helt rigtig – men inte-
ressant og med nogen praktisk betydning.

Et anfordringslån kan af kreditor kræves 
betalt på anfordring og kan af debitor ind- 
fries til enhver tid. Etablering af et anfor-
dringslån kan ske uden skattemæssige 
konsekvenser for kreditor og debitor.  
Se JV C.A.6.1.7. 

Hvis anfordringsvilkåret efterfølgende  
ændres, opstår spørgsmålet, om ændrin-
gen har en sådan karakter, at lånet må 
anses for indfriet og erstattet af et nyt lån. 
En væsentlig ændring skal således anses 
som realisation, jf. KGL § 25. Dette spørgs-
mål er behandlet i en række afgørelser, jf. 
TfS 2000.605 Ø om ændring af rente- og 
valutavilkår (realisation) og TfS 1995.685 
LR om renteændring på 4 %-point (realisa-
tion). I SKM 2019.37 LSR blev en ændring 
fra almindelig gæld til ansvarlig lånekapital 
anset som realisation.

Det kan vel ikke anses som direkte forkert, 
at Skatterådet i den aktuelle sag anser 
det påtænkte tillæg til A’s anfordringslån 
som en egentlig ændring af lånevilkårene 
og med en så væsentlig karakter, at lånet 
anses for realiseret og erstattet af et andet 
lån, som så anses for udstedt til mindre end 
kurs pari. Konsekvensen af denne kvalifika-
tion er som anført, at A ville få en kursge-
vinst, og faren et kurstab, ved indfrielse til 
kurs pari.

Det synes imidlertid mere rigtigt at anse 
tillægget som blot et betinget løfte om 
eftergivelse snarere end en egentlig æn-
dring af lånevilkårene. Det påtænkte tillæg 
vil jo ikke ændre på, at A vil kunne kræve 
lånet indfriet på anfordring, og tillægget 
vil derfor kun have økonomisk virkning i 
det omfang, lånet ikke måtte være indfriet 
ved A’s død. De afgørende karakteristika 
for et anfordringslån ændres derfor ikke 
ved tillægget hverken for kreditor, der 
kan kræve betaling på anfordring, eller for 
debitor, der uændret må være indstillet 
på at skulle præstere betaling på kreditors 
anfordring. Disse betragtninger taler for, 
at tillægget ikke indebærer realisation af 
anfordringslånet.

De afgørende karakteristika for et anfordringslån 
ændres derfor ikke ved tillægget hverken for kreditor, 
der kan kræve betaling på anfordring, eller for debitor, 

der uændret må være indstillet på at skulle præstere 
betaling på kreditors anfordring. 
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I stedet er spørgsmålet, om det betingede 
løfte i sig selv har afgiftsmæssige konse-
kvenser. Svaret herpå må være nej; løftet 
må skattemæssigt anses som suspensivt 
betinget, så de afgiftsmæssige konsekven-
ser udskydes, indtil betingelsen (A’s død) 
måtte blive opfyldt, og det kan konstateres, 
dels i hvilket omfang lånet ikke er indfriet, 
dels i hvilket omfang debitor (faren) har 
en betalingsevne, der kan begrunde, at 
eftergivelsen har en konkret afgiftspligtig 
værdi for debitor.

Som anført fandt Skatterådet i den aktuelle 
sag, at det måtte henføre under skifteret-
tens kompetence at tage stilling til, om 
tillægget skulle anses som en dødsgave. 
Ifølge arvelovens § 93 anses gaver, der 
”gives i giverens levende live, men som er 
bestemt til at opfyldes efter giverens død”, 
som dødsgaver. Sådanne dødsgaver skal 
opfylde arvelovens regler om testamenter 
og kan derfor anfægtes, hvis de enten ikke 
overholder formkravene til testamenter 
eller overskrider grænserne for giverens 
testationskompetence i forhold til boets 
arvinger.

Skatterådets afgørelse på dette punkt  
må anses for korrekt. Det påtænkte tillæg 
ville ikke have betydning for A, men kun 
for A’s arvinger. Derfor var tillægget en 
dødslejegave. Og ovenikøbet en anfægte-
lig dødslejegave, fordi et sådant tillæg ikke 
opfylder testationsreglerne. 

I stedet burde A have oprettet et testa-
mente med bestemmelse om, at faren 
skulle arve en eventuel restgæld i henhold 
til anfordringslånet. Og A kunne så i den 
forbindelse have taget stilling til, om boet 
og dermed alle arvinger eller faren alene 
skulle afholde den tilknyttede boafgift. 

Som altid i forbindelse med anfordringslån 
må det under alle omstændigheder påses, 
at der ifølge parternes indbyrdes aftale er 
tale om et reelt gældsforhold med en reel 
betalingsforpligtelse.

Gaveafgift • ikke nedsat afgift • land-
brugsejendom • udlejet stuehus • ikke 
aktiv virksomhed
SKM 2022.512 Ø: A solgte den 30. juni 
2018 sin landbrugsejendom til sin datter 
B som gave. Ejendommen var vurderet 
som landbrugsejendom og havde siden 
2007 indgået i A’s landbrugsvirksomhed. 
Ejendommens stuehus, der i henhold til 
seneste ejendomsvurdering udgjorde ca. 
24 % af værdien af landbrugsejendommen, 
havde siden den 1. april 2009 været udlejet 
i henhold til landbrugslovens regler. 

Lejeindtægterne fra stuehuset var i alle 
årene indgået i virksomhedens regnskab- 
er på lige fod med virksomhedens andre 
indtægter. Ejendommen blev overdraget til 
en værdi på 3.570.000 kr. svarende til den 
offentlige ejendomsværdi minus 15 %, og 

efter fradrag af passivpost blev gaveaf-
giften beregnet med på 7 % i henhold til 
dagældende BGL § 23 a om nedsat afgift 
på familieejede virksomheder.

Skat traf afgørelse om, at gaveafgiften  
af stuehusværdien ikke kunne beregnes  
i henhold til BGL § 23 a, men skulle be- 
regnes med den almindelige afgift på 15 %.  
Afgørelsen blev begrundet med, at et stue- 
hus ikke kan overdrages med skattemæs- 
sig succession efter KSL § 33 C og derfor 
heller ikke omfattes af BGL § 23 a om ned- 
sat gaveafgift. Efter B’s påklage til Lands-
skatteretten ændrede Skat sin begrund- 
else og anførte nu i stedet, at der ikke er  
sammenfald mellem aktiver, der kan over- 
drages med succession efter KSL § 33 C,  
og aktiver omfattet af BGL § 23 a, og at et  
stuehus, der udlejes til beboelse, må anses 
som et ikke-erhvervsmæssigt aktiv, der 
ikke omfattes af BGL § 23 a om nedsat 
gaveafgift. 

Landsskatterettens flertal (2-1) tilsluttede 
sig Skats ændrede begrundelse og fandt, 
at udlejning af et stuehus, der er vurderet 
særskilt, ikke kan anses for at være en del 
af landbrugsvirksomhed, når stuehuset 
er udlejet til beboelse til tredjemand. 
Mindretallet fandt, at et stuehus må anses 
som en integreret del af landbruget, og at 
udlejning af stuehuset til beboelse derfor 
også må anses for at være en del af land-
brugsvirksomheden. 
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Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante  
rådgivningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante  
afgørelser til kommentering mv.

Østre Landsret tilsluttede sig Landsskat-
terettens flertal. Det var landsrettens op-
fattelse, at formålet med BGL § 23 a måtte 
føre til, at udlejning af et stuehus, der ikke 
benyttes ”som en del af landbrugsvirksom-
heden”, ikke kan anses som aktiv virksom-
hed omfattet af den nedsatte gaveafgift.

Kommentar
Afgørelsen stadfæster SKM 2021.88 LSR 
(Gen-Om 2-2021) og er tilsvarende forkert 
– og indbragt for Højesteret. 

Det fremgår direkte af ordlyden af BGL 
§ 23 a, stk. 1, 1. pkt., at den dagældende 
adgang til nedsat afgift omfattede alle 
virksomheder, der opfyldte betingelserne 
for at kunne overdrages med succession i 
henhold til KSL § 33 C, stk. 1: ”Gaveafgift- 
en betales med den i stk. 4 anførte sats af 
værdien af aktier og virksomheder, der  
opfylder betingelserne for at kunne over- 
drages med succession, jf. aktieavance-
beskatningsloven § 34, stk. 1, 5 og 6, eller 
kildeskattelovens § 33 C, stk. 1.” 

Samtidig ligger det efter KSL § 33 C fast,  
at en landbrugsejendom definitorisk anses 
som en virksomhed, der kan overdrages 
med skattemæssig succession. Dette gæl- 
der også udlejede landbrugsejendomme, 
jf. § 33 C, stk. 1, 6. pkt. modsætningsvis: 
”Udlejning af anden fast ejendom end fast 
ejendom, som efter ejendomsvurderings-
loven anses for landbrugs- eller skovejen-
dom, anses i denne forbindelse ikke for 
erhvervsvirksomhed.”.

Det følger således udtrykkeligt af KSL  
§ 33 C, stk. 1, at ejendomme, der efter 
ejendomsvurderingsloven er vurderet som 
landbrugsejendomme, per definition anses 
som erhvervsvirksomhed, der kan overdra-
ges med skattemæssig succession. Dette 
gælder den fulde landbrugsejendom; både 
stuehus, driftsbygninger og jord uanset 
anvendelsen og uanset eventuel hel eller 
delvis udlejning. 

Et stuehus er en integreret del af en land-
brugsejendom, og der er efter KSL § 33 C 
ikke hjemmel til at undtage stuehuse fra 
adgangen til skattemæssig succession. Det 
ligger således også efter successionsprak-
sis fast, at udlejede stuehuse omfattes af 
adgangen til skattemæssig succession på 
linje med udlejede driftsbygninger. 

Da BGL § 23 a som nævnt fuldt og helt 
”adopterer” den afgrænsning af succes-
sionsaktiver, der følger af KSL § 33 C, er 
der ikke hjemmel til at undtage udlejede 
stuehuse fra adgangen til nedsat gaveaf-
gift. Når et aktiv er kvalificeret som succes-
sionsberettiget ifølge KSL § 33 C, indgår 

det automatisk i beregningsgrundlaget 
for nedsat afgift ifølge BGL § 23 a uanset 
udlejning og uanset udlejningsformålet.

Det er derfor i strid med lovgrundlaget, 
når landsretten antager, at et stuehus kun 
omfattes af den nedsatte afgift, hvis stue-
huset benyttes ”som en del af landbrugs-
virksomheden”. Et stuehus er, som det var 
anført af Landsskatterettens mindretal, en 
integreret del af en landbrugsejendom, og 
når den fulde landbrugsejendom omfattes 
af adgangen til skattemæssig succession 
efter KSL § 33 C, omfattes den fulde land-
brugsejendom også af adgangen til nedsat 
afgift uanset anvendelsen, herunder even-
tuel udlejning. 

Afgørelsen er derfor forkert – og som 
nævnt indbragt for Højesteret.

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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