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LOVGIVNING MV.

Regeringsgrundlaget: Nedsat bo- 
/gaveafgift og værdiansættelse af  
familieejede virksomheder
I sit regeringsgrundlag har den nydannede 
regering varslet nedsættelse af bo-/gave-
afgiften for familieejede virksomheder og 
en ny model for værdiansættelse:

”Regeringen vil herudover sanere erhvervs-
støtten for 2 mia. kr. Heraf anvendes ½ mia. 
kr. til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved 
generationsskifte af erhvervsvirksomheder 
fra 15 pct. til 10 pct., og ½ mia. kr. anvendes 
til at skabe en ny model for værdiansæt-
telse.”

Regeringsgrundlaget fastlægger ikke nær-
mere detaljer om hverken indhold af eller 
tidsplan for de aftalte ændringer. 

Det må dog antages, at nedsættelsen 
af bo-/gaveafgiften vil ske efter samme 
model som ved Lov 2017.683. Selv om der 
verserer flere sager om juridisk forkerte 
afgørelser (se fx Gen-Om 11-2022 om SKM 
2022.512 Ø vedrørende nedsat gaveafgift 
på udlejet stuehus), var modellen som så-
dan ganske balanceret og velfungerende. 
Og ligesom senest vil nye regler om nedsat 
afgift givetvis alene omfatte overdragelser 
omfattet af successionsreglerne og ikke 
gave i almindelighed, herunder heller ikke 
eftergivelse af eksisterende gældsbreve.

Aftalen om en ny model for værdiansæt- 
telse overhaler indenom den politiske 
aftale fra finansloven for 2022 om en ny 
ekspertgruppe, jf. Gen-Om 1-2022, som vel  
alene på grund af manglende prioritering  
hos regering og embedsværk aldrig nåede 
at blive nedsat (!). Den nye model for vær- 
diansættelse må antages at blive en skema-
tisk model baseret på et grundlæggende 
retskrav, formentlig med elementer fra eks-
pertgruppens rapport af 17. november 2021 
(Gen-Om 11-2021). Til forskel fra finanslovs-
aftalen om denne ekspertgruppe er der nu  
i regeringsgrundlaget afsat finansiering til, 
at en skematisk model potentielt kan inde-
bære et samlet lavere afgiftsgrundlag. 

Da begge elementer forudsætter finansie-
ring via sanering i ”erhvervsstøtten”, er det 
uvist, hvornår ændringerne ser dagens lys, 
og hvornår de træder i kraft. Nedsættelsen 
af bo-/gaveafgiften og indførelsen af en 
ny model for værdiansættelse hænger 
sammen og bør indføres samtidig. Selv om 
nedsættelsen af afgiften kan ske hurtigt, 

fordi man kan/vil genbruge det senest 
gældende regelsæt, kan den nye model for 
værdiansættelse tage noget længere tid 
at udforme, afhængigt af hvor meget man 
kan/vil genbruge fra den seneste ekspert-
grupperapport, og dette kan forsinke den 
samlede pakke. Hvis man samtidig vil have 
krone til krone-finansiering fra saneret 
erhvervsstøtte, skal de ændrede regler for 
erhvervsstøtte først udformes og indføres, 
og det vil så kunne være vanskeligt at sikre 
ikrafttræden den 1. januar 2023. 

Samlet set kan nye regler for generations- 
skifte måske først få virkning for gaver og 
dødsfald fra den 1. juli 2023 og senere. 
Måske. 

Bech-Bruun vil også denne gang følge det 
videre arbejde tæt.

Lovforslag L 3 om forlængelse af 
2020-ejendomsvurderingerne for 
ejerboliger mv.
Folketinget har den 22. december 2022 
hastebehandlet og vedtaget lovforslag L 3  
om forlængelse af 2020-ejendomsvurde- 
ringerne for ejerboliger. Forlængelsen inde- 
bærer, at 2020-vurderingerne vil indgå i 
beregningsgrundlaget for ejendomsskat-
terne i indkomstårene 2021-2023, og at de 
kommende 2022-vurderinger først vil indgå 
i beregningsgrundlaget for indkomståret 
2024. Udsendelsen af 2020-vurderingerne 
er endnu ikke tilendebragt. Udsendelsen af 
2022-vurderingerne forventes først at være 
tilendebragt i 2025.

Generationsskifte
Omstrukturering
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De forlængede 2020-vurderinger vil kunne 
lægges til grund ved overdragelser efter +/- 
20 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret. 

AFGØRELSER

Succession • passivpost • fordeling af 
successionsfordel • gavebeskatning 
SKM 2022.623 Ø: A havde overdraget sin  
landbrugsejendom til sin nevø B som led i 
et generationsskifte. Der var indhentet en 
vurderingsrapport, der fastsatte handels-
værdien af ejendommen til 8 mio. kr.  
Denne værdi var ved bindende svar god-
kendt af Skat. Overdragelsen skulle ske 
med skattemæssig succession. 

Ved opgørelsen af passivpost til kompen- 
sation for den udskudte skat havde part- 
erne aftalt en levetid på 20 år under hen- 
syntagen til vanskelighederne for unge 
landmænds overtagelse og videreførelse  
af landbrugsbedrifter. Den tilbagediskon- 
terede nutidsværdi af den udskudte skat 
var herefter opgjort til 554.482 kr. baseret 
på en efter-skat-rente på 2,69 % og svar- 
ende til kurs 59 af den udskudte skat. Den 
resterende successionsfordel (kurs 31) 
havde parterne aftalt at fordele ligeligt, og 
de havde derfor fastsat en aftalt passivpost 
svarende til kurs 80 af den udskudte skat.

Landsskatteretten tilsluttede sig parternes 
valg af levetid og efter-skat-rente, men 
fandt ligesom Skat, at det måtte anses som  
en gave, hvis B blev godskrevet nogen an- 
del af successionsfordelen. Det var i den 
forbindelse Landsskatterettens opfattel-
se, at der ved fastsættelsen af en aftalt 
passivpost alene kan tages hensyn til den 
overtagne latente skattebyrde. En reduk-
tion i handelsprisen for ejendommen med 
et højere opgjort skattenedslag end den 
tilbagediskonterede nutidsværdi af den 
udskudte skat måtte derfor anses som en 
formuefordel, der vil udløse gavebeskat-
ning.

Østre Landsret stadfæstede Landsskatte-
rettens afgørelse, men med en anden be-
grundelse. Det var landsrettens opfattelse, 
at forarbejderne til successionsreglerne 
måtte forstås sådan, at den skattemæssige 
fordel ved overdragelse med succession 
skal tilkomme overdrageren, og at overdra-
geren derfor må anses at afgive en formue-
fordel til erhververen, hvis den udskudte 
skatteforpligtelse indregnes med et højere 
beløb end ”nutidsværdien” af skattefor-
pligtelsen. Som følge af familieforholdet 
mellem A og B fandt landsretten, at der 

måtte bestå en formodning for, at et ned-
slag i den overtagne skat ud over ”nutids-
værdien” er et udslag af gavmildhed. Da A 
og B ikke havde godtgjort, at uafhængige 
parter ville have aftalt en kursansættelse ud 
over den beregnede nutidsværdi (kurs 59), 
måtte forskellen (op til kurs 80) anses som 
en gave fra A til B.

Kommentar
Afgørelsen er principiel – og forkert, men 
af andre grunde end Landsskatterettens 
forudgående kendelse i SKM 2020.421, der 
er omtalt og kritiseret i Gen-Om 10-2020.

Mens Landsskatterettens kendelse hvilede 
på en mangelfuld analyse af gavebegrebet,  
hviler landsrettens afgørelse på en grund-
læggende fejllæsning af lovgrundlaget og  
en virkelighedsfjern misforståelse af ”nu- 
tidsværdien” af en udskudt skatteforplig-
telse.

Det er først og fremmest forkert, at lands-
retten udlægger lovforarbejderne sådan, 
at den skattemæssige fordel ved over-
dragelse med succession skal tilkomme 
overdrageren. Det fremgår udtrykkeligt 
af forarbejderne, gentagne gange, at for-
målet med successionsreglerne er at lette 
finansieringen ved generationsskifte, og 
opfyldelsen af dette formål nødvendiggør, 
at i hvert fald en del af fordelen skal tilfalde 
køber. Hvis køber skal betale sælger det 
samme, uanset om der sker succession 
eller ej, og det blot er sælger, der fritages 
for at betale skat, sker der jo ingen lettelse 
af finansieringen af generationsskiftet. 
Derfor rummer landsrettens præmisser 
en fejllæsning og en logisk brist. Det skal i 
øvrigt i denne sammenhæng bemærkes, 
at det skatteretlige udgangspunkt i anden 
successionslovgivning er, at udskudte skat-
teforpligtelser, ligesom anfordringsgæld, 
skal indregnes til kurs 100, jf. fusionsskatte-
loven og virksomhedsomdannelsesloven.

Derudover lægger landsretten tilsyne-
ladende en kunstig og urigtig præmis til 
grund; nemlig at der gælder en almindelig 
og entydig nutidsværdi for en udskudt 
skatteforpligtelse. Man taler i præmisserne 
om ”nutidsværdien” uden at forholde sig til, 

at enhver beregning af nutidsværdi for- 
udsætter valg af beregningsparametre  
(realiseringshorisont og tilbagediskonte-
ringsrente), og at disse valg kun kan  
fikseres til en entydig nutidsværdi brug  
for beskatning, hvis der rent faktisk er 
hjemmel til skematisk beskatning. 

I sagen havde A og B beregnet en teknisk 
nutidsværdi til kurs 59 baseret på en rea- 
liseringshorisont på 20 år og havde her- 
efter aftalt kurs 80, så man fordelte kurs-
forskellen ligeligt mellem sig. Havde A og 
B i stedet lagt en realiseringshorisont på 10 
år til grund, ville den beregnede tekniske 
nutidsværdi have været ca. kurs 80, og 
”nutidsværdien” ville dermed have ført par-
terne direkte til den ønskede aftale, uden 
at der ville have været spørgsmål om at 
fordele en ”successionsfordel”. Og havde 
A og B i stedet valgt en anden diskonte-
ringsrente end 2,69 %, ville man ad den vej 
have kunnet etablere en anden teknisk 
nutidsværdi. 

Landsretten undlader i præmisserne at 
redegøre for, hvordan den konkret af A 
og B beregnede nutidsværdi lige præcist, 
eller tilfældigvis, baseret på 20 år og 2,69 
% uden videre kan lægges til grund som 
”nutidsværdien”, som herefter udgør den 
tvungne skatteretlige benchmark for,  
hvornår en aftalt kursansættelse af udskudt 
skat skal anses som en skatteretlig gave.  
Er der lovhjemmel til at fiksere realiserings-
horisonten til 20 år? Er der lovhjemmel til  
at fiksere en given diskonteringsrente? 
Hvis der kan påvises lovhjemmel, kan der 
produceres juridisk lette svar, men hvis der 
antages ikke at være direkte lovhjemmel, 
hvordan legitimeres det så, at parternes 
beregnede nutidsværdi skal anses som 
”nutidsværdien”?

Lovgrundlaget giver ingen hjemmels-
mæssig støtte til at fiksere realiseringsho-
risont og diskonteringsrente. Rent faktisk 
indeholder lovforarbejderne en række 
regneeksempler, der illustrerer succes-
sionsvirkningerne hos sælger og køber, 
uden at det blot antydningsvist nævnes, at 
afvigelse fra en skematisk beregnet nutids-
værdi kan udløse fikseret gavebeskatning. 

Rent faktisk indeholder lovforarbejderne en række  
regneeksempler, der illustrerer successionsvirkningerne  

hos sælger og køber, uden at det blot antydningsvist 
nævnes, at afvigelse fra en skematisk beregnet  

nutidsværdi kan udløse fikseret gavebeskatning. 
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Og ovenikøbet baserer disse eksempler sig 
på en maksimal realiseringshorisont på blot 
10 år, som i den aktuelle sag ville have ført 
direkte til parternes aftalte kursansættelse. 
Det er også derfor vanskeligt at forstå, at  
landsretten har valgt at basere sine præ- 
misser på ”nutidsværdien” (i bestemt form)  
uden nærmere legalitetsmæssige over- 
vejelser.

Det fremstår derfor åbenbart forkert, at 
landsretten uden nærmere begrundelse  
har bygget præmisserne op om den selv- 
valgte antagelse, at lige præcis en realise- 
ringshorisont på 20 år og lige præcis en 
diskonteringsrente på 2,69 % udgør ”nu-
tidsværdien”.

Det er imidlertid yderligere forkert, at 
landsretten herefter antager, at enhver 
kursansættelse, der afviger fra ”nutids- 
værdien”, udgør en skatteretlig gave, med-
mindre de konkrete aftaleparter godtgør,  
at den aftalte kursansættelse svarer til, 
hvad uafhængige parter ville have aftalt.

I modsætning til Landsskatterettens for- 
udgående kendelse er det umiddelbart 
korrekt, at landsretten vurderer sagen i et  
gavebeskatningsprisme. Som omtalt i  
Gen-Om 10-2020 er det afgørende for 
den skatteretlige vurdering af, om der fore-
ligger en skattepligtig gave, om det  

kan lægges til grund, at erhverver har op- 
nået en formuefordel (gavefordel), der er 
ydet som udslag af overdragers gavmild-
hed (gavehensigt). Der foreligger kun en 
sådan gavefordel, hvis erhververen har  
opnået mere gunstige vilkår, end over- 
drageren ville have ydet en uafhængig  
tredjemand. 

Dette princip ligger også til grund for den 
principielle afgørelse i SKM 2008.876 LSR, 
der ændrede administrativ praksis og lagde 
grunden til den nugældende retsopfattel-
se, se Generationsskifte-Omstrukturering 
(2019) s. 367 ff. Se tillige analysen i Genera-
tionsskifte-Omstrukturering (2004) s. 287 
ff, der førte til ændringen af praksis. 

Lige præcis i relation til skattemæssig 
succession fremgår det imidlertid udtryk-
keligt af lovforarbejderne, at der ikke kan 
opereres med et fikseret udgangspunkt 
for, hvem successionsfordelen (forskellen 
imellem kurs 100 og en beregnet nutids-
værdi) skal tilfalde:

”Det er ikke muligt at udtale sig med sik- 
kerhed om, hvem fordelen ved skattefri 
succession tilfalder. Det vil afhænge af  
efterspørgelsesforholdene for den kon-
krete virksomhed, som ejeren ønsker at 
afhænde. I nogle tilfælde kan det være 
sælger, som fordelen helt eller delvist 

tilfalder, og i andre tilfælde kan det helt 
eller delvist være køber. Fordelen kan også 
tilfalde såvel sælger som køber, idet en 
del af fordelen tilfalder sælger og resten 
køber.”

Når det således udtrykkeligt fremgår af 
lovforarbejderne, at der ikke kan opereres 
med et fikseret udgangspunkt for fordeling 
af successionsfordelen, kan der heller ikke 
opereres med en fikseret bevisbyrde for 
den konkrete sags parter. Landsrettens 
bevisbyrdefordeling er derfor forkert. Det 
er ikke skatteyder, der skal bevise, at man 
ikke har fået en indkomst; det er Skat, der 
skal bevise, at der er realiseret en indkomst, 
der skal beskattes.

Udover denne juridisk-formalistiske be- 
tragtning er landsrettens rationale også 
fritsvævende i forhold til almindelig sund 
fornuft:

Først og fremmest synes landsretten ikke 
at forholde sig til, om en uafhængig tredje- 
mand vil finde det kommercielt accep- 
tabelt at nøjes med realiseringshorisont  
på 20 år. Hvis man stiller sig spørgsmålet,  
vil man så selv overtage en gældsforpligt- 
else, der er kursansat ud fra en forudsæt-
ning om, at verden ikke ændrer sig i 20 år?  
Den almindelige kommercielle sunde 
fornuft vil sige nej og vil derfor kræve en 
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risikomargin ud over ”nutidsværdien”, og 
dette risikoelement vil erhververen typisk 
få tilgodeset ved allokering af en større 
andel af successionsfordelen.

Dernæst synes landsretten ikke at reflek-
tere over almindelig dynamik i kommerciel 
forhandling. I en aftale mellem uafhængige 
parter må udgangspunktet alt andet lige 
være, at parterne har en lige stærk forhand-
lingsposition (medmindre andet foreligger 
oplyst). Derfor må udgangspunktet i rela- 
tion til succession også nødvendigvis være, 
at en successionsfordel vil blive fordelt 
50:50. Hvorfor skal bevisbyrdefordeling- 
en så ikke tage udgangspunkt i 50:50? 
Hvorfor starter man ikke med at antage,  
at parternes forhandlingsposition er lige- 
værdig? Der kan jo kun ske skattemæssig  
succession, hvis parterne rent faktisk af- 
taler det. Hvis man tager udgangspunkt i 
sund fornuft, er den juridiske konklusion 
nogle gange mere ligetil. 

Af disse mange grunde er landsrettens af-
gørelse forkert. Den er anket til Højesteret.

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • seneste praksis  
• uafklaret retstilstand
Landsskatteretten producerer løbende  
kendelser, der afspejler en uafklaret rets- 
tilstand og efterlader indtryk af, at det 
er Landsskatterettens dagsform, dvs. 
dommersammensætningen i den konkrete 
sag, der afgør udfaldet af sagen. Samtidig 
vedbliver Skatteministeriet tilsyneladende 
med at indbringe sager for domstolene. 

Denne, efterhånden langvarige, tilstand 
udgør et alvorligt retssikkerhedsproblem 
for borgerne og indebærer en voldsomt 
uhensigtsmæssig ressourcebelastning  
af både Skatteankestyrelsen, Landsskatte-
retten og domstolene samt af Skatte- 
ministeriet, der belastes af omkostninger  
til Kammeradvokaten.

Højesteret har foreløbigt truffet afgørelse 
i tre sager vedrørende +/- 15 %-reglen. 
I afgørelserne SKM 2016.279 (Gen-Om 
3-2016) og SKM 2022.507 (Gen-Om 
10-2022) har Højesteret fastslået, at Skat 
ved boudlæg og familieoverdragelse skal 
acceptere en værdiansættelse i henhold til 
+/- 15 %-reglen, medmindre der foreligger 
særlige omstændigheder, og at det udgør 
særlige omstændigheder, hvis familieover-
dragelsen mv. gennemføres parallelt med 
en transaktion, der fastsætter den faktiske 
aktuelle handelsværdi. 

Højesteret har heroverfor i SKM 2021.267 
(Gen-Om 4-2021) fastslået, at det ikke ud- 
gør en særlig omstændighed, at det igen-
nem skøn og indirekte beregning baseret 
på prisudvikling, markedsstatistikker og 
afkastprocenter kan sandsynliggøres, at 
den offentlige ejendomsværdi ikke er et 
retvisende udtryk for ejendommens fak- 
tiske aktuelle handelsværdi.

Højesteret har imidlertid endnu ikke tag- 
et stilling til, om undtagelsesområdet  
”særlige omstændigheder” kan udstræk- 
kes til tilfælde, hvor familieoverdragelsen 
mv. ikke gennemføres parallelt med en 
tredjemandstransaktion, og hvor den fak- 
tiske aktuelle handelsværdi således  
ikke er kendt. 

Dette efterlader rum til forskellige hold-
ninger til, i hvilket omfang og i givet fald 
hvornår historiske forhold, herunder særligt 
tidligere tredjemandshandler og tidligere 
realkreditbelåninger, kan udgøre særlige 
omstændigheder. Og dette rum giver så 
anledning til en række af indbyrdes ufor-
enelige landsskatteretsafgørelser:

• Landsskatteretten har den 24. maj  
2022 (20-0106136) fundet, at et forud-
gående køb fra tredjemand den 20. no-
vember 2018 til 3.950.000 kr. ikke var 
en særlig omstændighed og derfor ikke 
havde betydning for retten til at anven-
de +/- 15 %-reglen ved familiesalg den 
15. marts 2020 (tidsafstand et år og fire 
måneder) til 1.950.000 kr. (relativ for-
skelsværdi 92 %).

• Landsskatteretten har den 21. august 
2022 (20-0015824) fundet, at et forud-
gående køb fra tredjemand den 15. ja-
nuar 2018 til 4.035.000 kr. var en særlig 
omstændighed, der afskar fra retten til 
at anvende +/- 15 %-reglen ved familie-
salg den 30. maj 2019 (tidsafstand et år 
og fire måneder) til 2.100.000 kr. (relativ 
forskelsværdi 92 %).

• Landsskatteretten har den 19. septem-
ber 2022 (20-0015824) fundet, at et for-
udgående køb fra tredjemand den  
18. august 2015 for 1.975.000 kr. var en  
særlig omstændighed, der afskar fra ret-
ten til at anvende +/- 15 %-reglen ved  
familiesalg den 30. september 2017 
(tidsafstand to år og en måned) til 
1.300.000 kr. (relativ forskelsværdi 52 %).

• Landsskatteretten har den 24. oktober  
2022 (SKM 2022.548) fundet, at et for-
udgående køb fra tredjemand den 10. 
juli 2017 for 5.450.000 kr. ikke var en 

særlig omstændighed, der ikke afskar 
fra retten til at anvende +/- 15 %-reg-
len ved familiesalg den 22. juni 2020 
(tidsafstand to år og 11 måneder) til 
3.000.000 kr. (relativ forskelsværdi  
75 %).

• Landsskatteretten har den 31. oktober 
2022 (21-0002372) fundet, at et forud-
gående køb fra tredjemand den 13. no-
vember 2018 til 4.065.000 kr. ikke var 
en særlig omstændighed og derfor ikke 
havde betydning for retten til at anven-
de +/- 15 %-reglen ved familiesalg den 
15. marts 2020 (tidsafstand et år og fire 
måneder) til 1.657.500 kr. (relativ for-
skelsværdi 245 %).

• Landsskatteretten har den 24. novem-
ber 2022 (21-0111091) fundet, at et for-
udgående køb fra tredjemand den 31. 
maj 2018 til 6.400.000 kr. var en særlig 
omstændighed, der afskar fra retten til 
at anvende +/- 15 %-reglen ved familie-
salg den 5. april 2020 (tidsafstand et år 
og 11 måneder) til 3.500.000 kr. (relativ 
forskelsværdi 83 %).

Som det ses, flagrer Landsskatterettens 
praksis i forskellige retninger. Det er ikke 
muligt at udkrystallisere juridiske begrun-
delser for de forskellige resultater, og prak-
sis er derfor vilkårlig - i ordets egentlige 
forstand.

Højesteret skal nu tage stilling i den fjerde 
sag på området; og forhåbentlig den sidste. 
SKM 2022.497 V, der er omtalt i Gen-Om 
 10-2022, er således nu indbragt for Høje-
steret. Selv om sagen konkret angår betyd-
ningen af historiske realkreditbelåninger, 
må det forventes, at Højesteret mere 
generelt vil tage stilling til betydningen af 
historiske forhold og herunder altså også 
forudgående køb fra tredjemand. 

Bech-Bruun varetager de to øvrige prin- 
cipsager, der verserer for domstolene, og 
har i den forbindelse anmodet Højesteret 
om tilladelse til såkaldt biintervention, der 
efter retsplejeloven indebærer, at man som 
tredjemand indtræder til støtte for en part  
i en verserende sag og i den pågældende  
sag afgiver støttende processkrift og 
mundtlig procedure under hovedforhand-
lingen. 

Dette skridt har til formål at bidrage til, 
at Højesteret bedst muligt får belyst de 
aspekter, der har betydning for afgræns-
ningen af ”særlige omstændigheder”, så 
der så vidt muligt kan etableres en afklaret 
og éntydig retstilstand. Højesteret har 
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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.

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

Lisbeth Povlsen
Managing associate
T +45 72 27 36 43
E lpo@bechbruun.com

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

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

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

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

endnu ikke taget stilling til anmodningen 
om biintervention. 

Bech-Bruun har samtidig anmodet Skatte-
ankestyrelsen om at sætte alle tilsvarende 
sager i det administrative klagesystem i 
bero, indtil Højesterets afgørelse af SKM 
2022.497 V foreligger. Ankestyrelsen har 
endnu ikke taget stilling til denne anmod-
ning.

Landsskatterettens afgørelse af 19. sep- 
tember 2022 (20-0015824) omtalt ovenfor 
vil i mellemtiden blive indbragt for dom-
stolene. 

Det bør af disse grunde rådgivningsmæs-
sigt overvejes, hvordan man bedst muligt 
holder relevante verserende sager i live, 
indtil retstilstanden er afklaret. 

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


