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LOVGIVNING MV.

Tilbagebetaling af ejendomsværdiskat 
til afsluttede dødsboer
Folketinget har den 7. juni 2022 vedtaget 
lovforslag L 177 om tilbagebetaling af 
ejendomsværdiskat til afsluttede dødsbo-
er i høring, jf. lovudkast omtalt i Gen-Om 
3-2022. Vedtagelsen indebærer, at døds- 
boer, der genoptages med henblik på mod- 
tagelse af kompensation for for meget 
betalt grundskyld og ejendomsværdiskat, 
skal fritages for retsafgift, boskat og boaf-
gift. Loven har virkning for kompensation 
efter tilbagebetalingsordningen, der er 
endeligt beregnet fra og med den 1. juli 
2022. Beslutning om genoptagelse træffes 
af skifteretten efter de almindelige regler i 
dødsboskiftelovens § 103, stk. 1, nr. 1. 

AFGØRELSER

Succession • aktier • pengetankreglen 
• projektudviklingsejendom •  
midlertidig udlejning  
SKM 2022.298 SR: Dødsboet efter A ønsk-
ede at udlægge aktier i et omstruktureret 
selskab med skattemæssig succession.  
A døde i februar 2021. I en lang årrække og  
helt frem til sin død beskæftigede A sig løb- 
ende med udvikling og salg af ejendoms-
projekter af forskellig art. Dette foregik 
hovedsageligt i selskabsregi, men også i 
personligt regi. 

A’s revisor, der havde samarbejdet med 
ham igennem 30 år, bidrog med oplys-
ninger om otte ejendomsprojekter, som A 
havde udviklet og solgt enten personligt 
eller i selskabsregi. Det var oplyst, at A per-
sonligt var en ”handyman” med indgående 
kendskab til og involvering i ejendomsre-
novering mv. A havde nogle år inden sin 
død indledt et generationsskifte med sin 
yngste søn S, der havde erhvervet B-aktier  
i A’s holdingselskab H. 

A efterlod sig ved sin død en ejendom med 
et ufærdigt udviklingsprojekt, der var ejet 
af H’s ene datterselskab D. Ejendommen 
blev købt med henblik på udvikling som 
projektejendom og efterfølgende salg. 
Ejendommen rummede et erhvervslejemål 
og flere udlejningslejligheder til beboelse. 

Der var indgået tidsbegrænsede leje-
kontrakter med lejerne. Der havde siden 
erhvervelsen i 2014 været udviklet flere 
projekter på ejendommen, men disse var 
blevet afvist politisk. A havde derfor inden 
sin død udviklet et nyt projekt, der skulle 
behandles af byrådet primo 2022. Boet 
henviste til det offentligt tilgængelige sags-
materiale i kommunens byggesagsarkiv.

Boet påtænkte at spalte H til H1 og H2, så 
boet ville modtage H1 med en aktivsam-
mensætning, der opfyldte pengetanksreg-
len, herunder baseret på værdien af den 
konkrete projektejendom, så selskabet 
efterfølgende kunne udlægges fra boet til 
S, mens S for sine B-aktier i H ville modtage 
spaltningsvederlag i form af H2 med kon-
cernens øvrige aktiver. Boet fremlagde en 
omstruktureringsplan og en pengetanks-
beregning.

Skat fandt ikke grundlag for at indkalde 
eller undersøge yderligere vedrørende 
projektejendommen og udarbejdede en 
indstilling. Boet kritiserede indstillingen 
og opfordrede Skat til at indarbejde de 
relevante konkrete oplysninger i en for-
nyet indstilling, hvilket Skat afviste. Under 
foretræde for Skatterådet fremlagde boet 
derfor supplerende oplysninger. Det blev 
således oplyst, at D var blevet stiftet med 
henblik på erhvervelse af den konkrete 
ejendom i 2014. Det vedtægtsmæssige for-
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mål for D var ”køb og salg af fast ejendom”. 
Ved købet overtog D et igangværende 
projekt, der var startet op hos kommunen  
i 2011. Som følge af kommunens tilkende- 
givelser blev 2011-projektet erstattet af  
først et 2014-projekt og senere et 2017- 
projekt, som lå til behandling i byrådet, 
da A døde i februar 2021. I perioden siden 
2014 var lejemålene i ejendommen væ-
sentligst baseret på midlertidige lejekon-
trakter.

Skatterådet fandt, efter indstilling fra Skat, 
at ejendommen E skulle kvalificeres som 
passiv kapitalanbringelse. Det var i den 
forbindelse rådets opfattelse, at undtag- 
elsesområdet for projektejendomme er 
snævert, og at den konkrete ejendom ikke 
kunne sidestilles med et typehusfirmas  
midlertidige udlejning af nyopførte boliger 
bestemt for videresalg eller de i forarbej-
derne til Lov 2017.683 nævnte projekt- 
ejendomme. Rådet lagde til grund, at ejen-
dommen var erhvervet som en udlejnings-
ejendom, og fandt, at en udlejningsaktivitet 
fra 2014 og indtil 2021 ikke kunne anses 
som midlertidig - og derfor måtte E anses 
som en udlejningsejendom og ikke en pro-
jektejendom. Skatterådet kommenterede 
ikke på de for rådet fremlagte supplerende 
oplysninger.

Kommentar
Afgørelsen er baseret på en upræcis be-
skrivelse og forkert forståelse af retsgrund-
laget og fremstår resultatmæssigt forkert.

Det følger udtrykkeligt af lovteksten i ABL 
§ 34, stk. 6, at en fast ejendom kun kan 
anses som pengetankaktiv, når den ikke 
har karakter af passiv kapitalanbringelse, jf. 
”fast ejendom ..., der efter stk. 1, nr. 3, skal 
anses for passiv kapitalanbringelse”. Der 
kan altså ifølge ordlyden ikke tages ud-
gangspunkt i, at enhver fast ejendom skal 
anses som passiv kapitalanbringelse. En 
fast ejendom kan kun anses som et penge-
tankaktiv, hvis den konkret må anses som 
passiv kapitalanbringelse. Det er derfor 
upræcist, når Skatterådet, ved at tiltræde 
Skats indstilling, tager udgangspunkt i en 
formodning for, at enhver fast ejendom skal 
anses som passiv kapitalanbringelse, og at 
der skal opereres med et meget snævert 
undtagelsesområde.

Det følger dernæst udtrykkeligt af lovbe- 
mærkningerne og høringsskemaet til 
lovforslaget L 2017.183, at fx et typehus- 
firmas omsætningsejendomme samt ”pro- 
jektejendomme” ikke kan anses som passiv 
kapitalanbringelse. I lovbemærkningerne 
anførte Skatteministeriet følgende (under-
stregning foretaget hér):

”Er ejendommen erhvervet eller opført ...  
med henblik på videresalg som led i virk- 
somhedens drift, vil der som udgangs-
punkt ikke være tale om passiv kapitalan-
bringelse.”

Det ses således, at lovbemærkningerne 
rent faktisk fastslår det modsatte udgangs-
punkt i forhold til Skatterådets forståelse af 
retsgrundlaget. 

Det følger endvidere af høringsskemaet fra 
lovforarbejderne (min understregning): 

”Den ændrede formulering af pengetank-
reglen skal på den ene side sikre, at ejen-
domme m.v., der ikke kan anses for passiv 
kapitalanbringelse, ikke skal medregnes 
som pengetankaktiver, og på den anden 
side, at aktiver, der reelt er passiv kapital- 
anbringelse, skal medregnes, selvom der 
ikke er tale om en af de typer af aktiver, der 
udtrykkeligt er nævnt i bestemmelsen.”

Disse bemærkninger er under behand-
lingen af lovforslaget blevet uddybet af 
flere ministersvar, herunder følgende helt 
afgørende svar på spørgsmål 27:

”Eksempel 4: Et selskab erhverver et  
grundareal, som er byggemodnet. På are-
alet må opføres en butik. Selskabet indgår 
lejeaftale med en detailkæde. Selskabet 
har til hensigt at sælge ejendommen efter 
færdiggørelse og udbyder denne som et 
K/S-projekt. En række investorer giver 
tilsagn om erhvervelse af alle K/S-andele. 
Selskabet færdiggør byggeriet, og detail-
butikken åbner. Investorerne erhverver 
K/S-andele m.v. Selskabet er næringsskat-
tepligtig med fast ejendom. Der anmodes 
om en afklaring af, om den faste ejendom 
i eksemplet i hele selskabets ejerperiode 
kan anses for et driftsaktiv, der ikke skal 
anses for passiv kapitalanbringelse. 
Kommentar: Det er tale om en konkret 
vurdering. I det skitserede eksempel, hvor 
erhvervelse af grundareal, opførelse af 
bygning/butik og efterfølgende salg af 
ejendommen sker som led i en kontinuerlig 
proces, kan den faste ejendom som ud-
gangspunkt anses som et driftsaktiv, selv-
om selskabet i denne periode midlertidigt 
har indtægt fra udlejning af ejendommen.”

Det ses af dette ministersvar, at det ved af-
gørelsen af, om en fast ejendom skal anses 
som passiv kapitalanbringelse, ikke er af-
gørende, om den er udlejet i ejerperioden, 
men at der i stedet skal lægges afgørende 
vægt på (i) erhvervelseshensigten, og (ii) 
om der fra erhvervelse til salg er tale om en 
”kontinuerlig proces”.

Når man sammenholder dette ministersvar 
og de i samme ministersvar forudgående 
tre eksempler med lovbemærkningernes 
omtale af typehusfirmaers beholdninger  
af jord, salgsejendomme og midlertidigt 
udlejede ejendomme, kan man kun nå frem 
til, at det afgørende efter lovgrundlaget for 
sådanne ejendomme i relation til penge- 
tankskriteriet er, om der er tale om omsæt-
ningsaktiver i det pågældende selskabs 
virksomhed. Hvis således det pågældende 
selskab har erhvervet en konkret ejendom 
med henblik på udvikling og salg (omsæt- 
ningsaktiv), og selskabet har fulgt en kon- 
tinuerlig proces, kan ejendommen ikke 
anses som passiv kapitalanbringelse. I så 
fald er den midlertidige udlejning uden 
betydning for kvalifikationen.

Denne fortolkning støttes også af såkaldt 
”reale grunde”, der er et klassisk element  
i den juridiske metodelære. Hvis en ejen-
dom er et omsætningsaktiv, fordi den er 
erhvervet eller opført med henblik på  
videresalg som led i virksomhedens drift,  
er der tale om aktiv indtjening og ikke 
passiv indkomst, og det vil være intuitivt 
forkert at anse ejendommen som en blot 
”passiv” kapitalanbringelse. Dette gælder 
også, selv om man efter SKM 2021.537 V 
(kritiseret i Gen-Om 11-2021 og indbragt 
for Højesteret) måtte mene, at der i penge- 
tankreglen skal indfortolkes et krav om 
”reel erhvervsaktivitet”. 

Ved den konkrete kvalifikation af en ejen-
dom må det i øvrigt naturligt være sådan,  
at selskabets (og ejerens) almindelige akti- 
vitet vil smitte af på bedømmelsen af en 
konkret ejendom. Driver selskabet (og 
/eller ejeren) generelt virksomhed med 
køb, udvikling og salg af fast ejendom, må 
der, ligesom inden for den almindelige 
næringsbeskatning, være en naturlig for-
modning for, at selskabets ejendomme er 
erhvervet med henblik på at indgå i denne  

Om en udlejning er midlertidig, afhænger derfor af, 
om der har været forfulgt en kontinuerlig projekt- 

udviklingsproces, og kan ikke afgøres isoleret og  
særligt ikke med en absolut tidsgrænse.  
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almindelige virksomhed. Den skatteret-
lige vurdering kan også påvirkes af den 
regnskabsmæssige behandling af den 
pågældende ejendom, men da regnskabs-
principperne forfølger særlige hensyn, må 
de konkrete faktiske forhold i sidste ende 
altid være afgørende uanset den regn-
skabsmæssige behandling. 

I den aktuelle sag kvalificerer Skatterådet 
den konkrete ejendom som en udlejnings- 
ejendom, fordi man (i) lægger et forkert 
faktum til grund, nemlig at den blev er-
hvervet som udlejningsejendom, og (ii) 
forstår ”midlertidig” udlejning som en 
selvstændig betingelse, der tillige har en 
absolut udstrækning, der er kortere end de 
syv år i den konkrete sag.

Det forkerte faktum har næppe selv-
stændigt afgjort sagen, men det er dog 
retssikkerhedsmæssigt bekymrende, at 
Skatterådet ikke ser det som sin opgave at 
sikre, at fejl rettes. Når det rent faktisk blev 
godtgjort for Skatterådet, at det konkrete 
selskab erhvervede den konkrete ejendom 
med et igangværende byggesagsprojekt, 
og at selskabets vedtægtsmæssige formål 
var køb og salg af fast ejendom og ikke 
udlejning, burde dette have fundet vej til 
sagsbeskrivelsen og præmisserne. Særligt 
i lyset af at Skat i sin sagsforberedelse er 
omfattet af officialmaksimen, der inde-
bærer en myndighedspligt til at foretage 
aktiv sagsoplysning, så der kan træffes en 
materielt korrekt afgørelse.

Derimod har Skatterådets misforståelse af 
retsgrundlaget utvivlsomt haft afgørende 
betydning for resultatet. Hvis man antager, 
at lovgrundlaget hjemler et krav om, at en 
projektejendom skal kvalificeres som passiv 
kapitalanbringelse, hvis den har været 
udlejet mere end X år; ja, så er det jo ligetil 
blot at diskvalificere enhver ejendom, 
hvor udlejningen har overskredet denne 
tidsgrænse.

Et sådant kriterium er imidlertid i strid 
med lovgrundlaget. Som det fremgår af 
de citerede fortolkningsbidrag ovenfor, er 
”midlertidigt” ikke en betingelse for kvali-
fikation som aktiv kapitalanbringelse, men 
en afledt effekt af, at der har pågået en 
kontinuerlig proces vedrørende projektud-
viklingen. Hvis det må lægges til grund, at 
formålet er videresalg, og at der pågår en 
kontinuerlig proces med henblik på rea- 
liseringen af dette formål, skal udlejningen 
anses som midlertidig, fordi udlejningen 
blot afventer realiseringen af formålet. 
Om en udlejning er midlertidig, afhænger 
derfor af, om der har været forfulgt en kon-
tinuerlig projektudviklingsproces, og kan 
ikke afgøres isoleret og særligt ikke med en 
absolut tidsgrænse. 

Skatterådet overser endvidere fuldstæn-
digt, at hovedkriteriet efter lovforarbejder-
ne er ”med henblik på videresalg som led 
i virksomhedens drift”, jf. citatet ovenfor, 
og at ”kontinuerlig proces” derfor blot er 
et hjælpekriterium til afgørelsen af, om et 

hævdet videresalgsformål nu også er det 
reelle formål. 

Når Skatterådet og Skat i den aktuelle sag 
helt undlader at undersøge både hoved-
kriteriet (videresalgsformålet) og hjælpe-
kriteriet (kontinuerlig proces), men vælger 
at afgøre sagen på et absolut tidskriterium, 
der ikke har nogen støtte i lovgrundlaget, 
får man indtrykket af, at nogen har haft 
nej-hatten på og blot har ledt efter et 
holdepunkt for at afvise succession. Det 
indtryk er bekymrende og forstærkes blot, 
når man overvejer, hvor langt Skat/Skatte-
rådet strakte sig i SKM 2018.459 (Gen-Om 
9-2018) for at sidestille solcelleanlæg med 
fast ejendom, og hvor lidt man i den aktu-
elle sag har fundet mulighed for at strække 
sig i forståelsen af ”projektejendomme”.

I relation til den konkrete ejendom i 
sagen syntes der at have været tale om, 
at ejendommen var erhvervet og forsøgt 
projektudviklet i en kontinuerlig proces, og 
at udlejningen i ejertiden derfor har været 
midlertidig, selv om der er tale om en lang 
periode. Derfor fremstår afgørelsen også 
materielt forkert.

Afgørelsen forventes indbragt for Lands-
skatteretten.
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Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante  
rådgivningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante  
afgørelser til kommentering mv.

Succession • personlig virksomhed • 
solcelleanlæg • transparente enheder 
• krav om aktiv deltagelse
LSR 27.06.2022 (utrykt): A havde i en år- 
række ejet to hele solcelleanlæg via to 
danske kommanditselskaber og tilsvaren-
de transparente selskaber i henholdsvis 
Tyskland og Frankrig. De to virksomheder 
indgik i A’s virksomhedsordning i Danmark. 
A havde indgået aftale med en admini-
strator om varetagelse af administrative 
opgaver, men havde selv flere gange besig-
tiget virksomhederne. I 2020 overdrog A 
de danske kommanditselskaber og dermed 
solcelleanlæggene til sine sønner med 
skattemæssig succession i henhold til KSL 
§ 33 C. 

Skat fandt, at virksomhederne ikke var om-
fattet af successionsadgangen efter KSL 
§ 33 C. Der var ifølge Skat ikke tale om en 
”erhvervsvirksomhed”, fordi A ikke deltog 
aktivt i virksomhedernes drift, så han kunne 
anses som ”næringsdrivende med drift af 
solenergianlæg”. Samtidig fandt Skat, at 
solcelleparker ”efter gældende praksis an-
ses for at have karakter af fast ejendom, der 
som udgangspunkt betragtes som passiv 
kapitalanbringelse”.

Landsskatteretten stadfæstede Skats 
afgørelse. Retten lagde til grund, at KSL 
§ 33 C ikke nærmere definerer begrebet 
”erhvervsmæssig virksomhed”, men at for-
målet med bestemmelsen, ifølge forarbej-
derne til Lov 2017.683, er det samme som 
med pengetankreglen i ABL § 34, og at 
successionsadgangen derfor er forbeholdt 
”aktive virksomheder” og ikke omfatter 
”passiv kapitalanbringelse”, som dette 
kriterium er indført med Lov 2017.683. Det 
forhold, at der ved Lov 2017.683 ikke skete 
ændringer i KSL § 33 C var uden betydning. 
Da A ikke havde deltaget aktivt i ledelsen af 
de udenlandske transparente enheder, var 
virksomhederne passiv kapitalanbringelse 
for A og derfor ikke omfattet af successi-
onsadgangen i KSL § 33 C.

Kommentar
Afgørelsen er forkert – og et skridt på 
vejen hen imod opløsning af skatteret som 
juridisk disciplin.

Succession efter KSL § 33 C skal afgøres 
efter KSL § 33 C og ikke efter ABL § 34. 
Derfor skal successionsbetingelserne i 
KSL § 33 C også udledes af netop dén be-
stemmelse og ikke af andre bestemmelser, 
herunder ABL § 34.

Det ligger efter forarbejderne til KSL  
§ 33 C fast, at bestemmelsen hviler på det 
almindelige skatteretlige virksomheds-
begreb, som allerede da fandtes i KSL, 

og som loven i dag anvender 33x. Dette 
almindelige skatteretlige virksomheds-
begreb har siden statsskatteloven været 
karakteriseret ved, ”at der for egen regning 
og risiko udøves virksomhed af økonomisk 
karakter med det formål at opnå et økono-
misk overskud”, således som det udrykkes 
i JV C.C.1.1. Det ligger samtidig fast, at det 
”er uden betydning, om der er tale om 
aktiv eller passiv erhvervsvirksomhed”, jf. 
cirkulære 1994.127. Der er af samme grund 
indført særlige regler om passiv deltagelse i 
anpartsvirksomhed, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 9.

Det er derfor ubegribeligt, at Landsskatte- 
retten i den aktuelle sag kan indtage det 
synspunkt, at begrebet ”erhvervsmæssig 
virksomhed” i KSL § 33 C ikke er nærmere 
defineret. Begrebet er netop defineret som 
beskrevet og har karakter af en fast skatte-
retlig grundsætning, og derfor følger det 
af den klassiske juridiske metodetilgang, 
at denne forståelse skal lægges til grund, 
hvis der ikke i lovtekst eller forarbejder er 
stærke holdepunkter for en anden forstå-
else. Samtidig er netop den almindelige 
forståelse af begrebet lagt til grund i en 
række afgørelser vedrørende skattemæs-
sig succession, herunder SKM 2003.48 LR, 
SKM2013.398 SR, SKM2003.48 LR  
og senest i en utrykt LSR 16.03.2020.

Det fremstår derfor nøgternt set sådan,  
at Landsskatteretten bevidst sætter 
kikkerten for det blinde øje for at kunne 
frigøre sig fra KSL § 33 C og i stedet søge et 
fortolkningsresultat hentet fra den seneste 
praksis, der har udviklet sig for pengetank-
reglen i ABL § 34 efter Lov 2017.683 og 
særligt SKM 2021.537 V (kritiseret i Gen-
Om 11-2021 og indbragt for Højesteret).

En minutiøs gennemgang af lovændring- 
erne i KSL § 33 C og ABL § 34 (oprindeligt 
§ 11) siden de begge blev indført ved Lov 
1988.763, viser, at de to successionsbe-
stemmelser igennem alle år har levet sepa-
rate liv med individuelle afgrænsninger og 
betingelser. Der er aldrig igennem de nu 
forløbne cirka 34 år gennemført justering- 
er i KSL § 33 C, fordi der er sket ændring 
af pengetanksbetingelserne i ABL § 34. 
Den omstændighed, at bestemmelserne 
er beslægtede, fordi de begge skal sikre 
skattemæssig succession, udgør derfor 

ikke en bæredygtig, særligt ikke en juridisk 
bæredygtig, begrundelse for at lade for-
tolkningen af den ene bestemmelse flyde 
over i fortolkningen af den anden.

Det er derfor helt i strid med almindelig 
metodelære, når Landsskatteretten i den 
aktuelle sag føler sig fri til at plukke et helt 
overordnet og generelt udsagn fra Lov 
2017.683 om formålet med successions-
reglerne til at understøtte en omkalfa-
trende fortolkning af KSL § 33 C, som er i 
strid med bestemmelsens egne retskilder 
igennem 34 år. Og det er undergravende  
for skatterettens status som juridisk disci- 
plin, at Landsskatteretten blot lakonisk kan 
mene, at det er uden betydning for lovfor- 
tolkningen, at Lov 2017.683 netop ikke 
ændrede et komma i KSL § 33 C. 

Den samme kikkert for det blinde øje har 
tillige spærret for, at netop Lov 2017.683 
indførte regler om nedsat bo-/gaveafgift 
ved overdragelse af familievirksomheder, 
og hvor man netop indførte et special-
krav om aktiv deltagelse som betingelse 
for nedsat afgift, fordi et sådant krav ikke 
rummes af successionsbetingelserne i KSL 
§ 33 C og ABL § 34.

Landsskatteretten har med afgørelsen 
bevæget sig væk fra juridisk deduktion og 
over til ”det-synes-vi-altså-bare”. Og så 
kan enhver jo synes sit. 

Det er indlysende, at afgørelsen vil have 
alvorlige konsekvenser for generationsskif-
teområdet.

Afgørelsen må forventes indbragt for 
domstolene.
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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 
Advokat
T +45 72 27 35 21
E ndh@bechbruun.com

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


