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Lovudkast om lagerbeskatning af  
udlejningsejendomme

Værdiansættelse – fast ejendom –  
+/- 15 %-reglen – regnskabsværdi og 
realkreditlån – afgørelsesfrist

Værdiansættelse – fast ejendom –  
+/- 15 %-reglen – forudgående køb et år  
og fire måneder – ikke særlige omstæn-
digheder

LOVGIVNING MV.

Lovudkast om lagerbeskatning af  
udlejningsejendomme
Skatteministeriet har langt om længe 
sendt et lovudkast om lagerbeskatning af 
udlejningsejendomme i høring. Hovedele-
menterne i lovudkastet 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 porteføljetærsk-
len på ny overskrides. 

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. 
januar 2023 eller på det senere tidspunkt, 
hvor porteføljetærsklen overskrides, eller 
hvor en ejendom overgår til udlejnings-
porteføljen. Ved handelsværdi forstås 

den aktuelle værdi, som en uafhængig 
tredjepart ville give for ejendommen på 
det fri marked på overgangstidspunktet. 
Der tages udgangspunkt i den regnskabs-
mæssige handelsværdi efter ÅRL § 38 
(omkostningsbaseret, indkomstbaseret 
eller markedsbaseret), men denne er ikke 
bindende. Selskabet skal kunne dokumen-
tere fremgangsmåde og metodevalg for 
fastsættelsen af handelsværdien. Skat vil 
fastsætte nærmere regler om oplysnings-
krav. 

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 
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. pr. 
1. januar 2023 for selskaber med kalender-
årsregnskab. 
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Høringsfristen for lovudkastet udløber den 
18. august 2022. Lovudkastet baserer sig  
på en politisk aftale mellem Socialdemo-
kratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enheds- 
listen, og dets videre skæbne kan naturlig-
vis blive påvirket af det kommende folke-
tingsvalg, der forventes afviklet inden eller 
i tilknytning til Folketingets åbning den 4. 
oktober 2022.

AFGØRELSER

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • regnskabsværdi og 
realkreditlån • afgørelsesfrist
LSR 30.06.2022 (utrykt): A og B ejede i I/S 
en udlejningsejendom, som de havde købt 
i 2011 for en kontant købesum på 30 mio. 
kr. Ejendommens offentlige ejendoms-
værdi blev i 2016 forhøjet fra 30 mio. kr. til 
42 mio. kr. som følge af ombygninger og 
forbedringer. Den 30. juni 2020 overdrog 
A og B hver for sig ideelle andele i I/S’et til 
deres respektive børn baseret på ejen-
domsværdien minus 15 %. Ejendommen 
var realkreditbelånt med ca. 70 mio. kr. og 
var i regnskabet værdiansat til 180 mio. kr. 
baseret på dagsværdi. 

Overdragelserne blev gaveanmeldt til Skat 
den 17. juli 2020. Skat indkaldte yderligere 
oplysninger ved breve til alle parter dateret 
23. december 2020, men først poststemp-
let og afsendt den 28. december 2020. 
Skat oplyste senere for Landsskatteret-
ten, at der ikke var postafhentninger fra 
skattecenteret mellem den 24. december 
2020 og den 4. januar 2021, og at anmod-
ningsbrevet derfor var lagt til postforsen-
delse den 23. december 2020. Parterne 
modtog hver for sig materialeindkaldelsen 
på forskellige tidspunkter. Det ene barn, 
C modtog som den første sin indkaldelse 
den 4. januar 2021. Samtlige materiale-
indkaldelser blev besvaret af revisor ved 
brev af 8. januar 2021, modtaget hos Skat 
den 11. januar 2021. Skat traf den 4. februar 
2021 afgørelser om forhøjelse af gavevær-
dien af ejendommen til 180 mio. kr. med 
henvisning til, at (i) regnskabsværdien og 
(ii) realkreditbelåningen udgjorde særlige 
omstændigheder.

Landsskatteretten fandt, at Skats afgørelse 
var truffet rettidigt inden for afgørelsesfri-
sten efter BGL § 27, stk. 2. Suspensionen  
ved Skats anmodning om yderligere op- 
lysninger måtte regnes fra Skats afsendel-
se af anmodningsbrevet og ikke først fra 
parternes modtagelse af brevet. Fristen var 
derfor suspenderet i 19 dage, og afgørel- 

sesfristen udløb således først den 5. febru-
ar 2021. Skats afgørelse den 4. februar 2021 
var derfor rettidig.

Landsskatterettens flertal (2), herunder 
retsformanden, fandt, at det forhold, at 
ejendommen var indregnet til dagsværdi 
i årsrapporten og belånt med et højere 
beløb end den offentlige ejendomsværdi, 
ikke var sådanne særlige omstændighed- 
er, der kan begrunde en fravigelse af ud- 
gangspunktet om anvendelse af 15 %-reg-
len. De pågældende forhold godtgjorde 
ikke i tilstrækkelig grad en konkret højere 
handelsværdi. Et mindretal (1) fandt, at 
regnskabsværdien udgjorde en særlige 
omstændighed, og at +/- 15 %-reglen 
derfor ikke kunne anvendes.

Kommentar
Afgørelsen er materielt korrekt, men for- 
melt forkert – og principiel i begge hen- 
seender.

I relation til det formelle, afgørelsesfristen, 
fremgår det som bekendt af BGL § 27, stk. 
2, at Skat skal træffe afgørelse ”inden” seks 
måneder efter modtagelsen af en gave-
anmeldelse. Den ordinære afgørelsesfrist 
udløber således ”inden” seks-måneders 
dagen. Er gaveanmeldelse modtaget af 
Skat den 22. i en måned, skal afgørelse 
senest træffes den 21. i den efterfølgende 
sjette måned. Samtidig fremgår det af 
bestemmelsen, at fristen suspenderes i det 
antal dage, der forløber, fra Skat ”anmoder” 
om nødvendige yderligere oplysninger, og 
indtil disse oplysninger ”modtages” af Skat. 

I den aktuelle sag var spørgsmålet, om Skat 
kunne anses at have anmodet om oplys-
ninger ved at lægge et brev til postforsen-
delse, eller om en anmodning skal være 
kommet frem til gaveanmelder, inden der 
indtræder suspension. I juridiske termer 
var spørgsmålet altså, om det er Skat eller 
borgeren, der skal bære forsendelsesrisiko-
en for et sådant anmodningsbrev.

Ordlyden (”anmoder”) kan hævdes at være 
tvetydig. En anmodning kan forstås som 

selve ytringen, som jo er en realitet, når den 
er udtrykt. Imidlertid er en anmodning jo 
et påkrav, der skal fremkalde en reaktion 
hos en modtager, og det giver derfor ikke 
meget mening at ytre en anmodning ud i 
det blå, hvis der ikke er en modtager inden-
for rækkevidde; dette taler for, at der kun 
foreligger en anmodning i juridisk forstand, 
hvis den er kommet frem til modtageren. 
En juridisk baseret ordlydsfortolkning fører 
derfor til, en anmodning skal være kommet 
frem til modtageren, før der kan indtræde 
suspension af afgørelsesfristen. 

Denne forståelse understøttes også af 
almindelige principper vedrørende bereg-
ning af klagefrister. Således fremgår det af 
Justitsministeriets vejledning 1986.11740 til 
forvaltningsloven pkt. 211, at en klagefrist 
beregnes fra det tidspunkt, meddelelsen 
om afgørelsen er kommet frem til modtag- 
eren. 

Samme princip ligger til grund for Justits-
ministeriets cirkulære 2016.10014: ”[det] i 
forbindelse med beregning af en klage-
frists begyndelsestidspunkt i almindelig-
hed bør lægges til grund, at afgørelser 
sendt som B-brev (efter 1. juli 2016 bruges 
betegnelsen ”brevet”) efter den 1. juli 2016 
først er kommet frem til modtageren 5 
dage efter, at afgørelsen er dateret og 
overgivet til postbesørgelse.” 

Og tilsvarende anses begæring om æn-
dring af skatteansættelse, jf. SFL § 26, stk. 2, 
først for indgivet, når den er kommet frem, 
jf. JV A.A.8.2.1.2.1: ”Det er ikke tilstrækkeligt, 
at anmodningen er afsendt på fristdagen. 
Det er borgerens ansvar, at anmodningen 
modtages af Skatteforvaltningen senest 
på det angivne tidspunkt. Borgeren bærer 
således risikoen for, at Skatteforvaltningen 
rettidigt modtager anmodningen fra Post 
Danmark.” 

Forståelsen harmonerer også bedst med 
det almindelige princip om, at det er afsen-
derens risiko, at en meddelelse når frem, 
jf. fx aftalelovens § 2. En meddelelse kan 
således i almindelighed ikke udløse rets-

Det vil være uantageligt, at gaveanmelder skal bære 
forsendelsesrisikoen for både Skats anmodning om 

oplysninger og sin egen fremsendelse af oplysninger. 
Et sådant fornuftsstridigt resultat ville kræve sikre 

holdepunkter i ordlyd eller forarbejder,  
og sådanne holdepunkter findes ikke.
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virkninger, herunder forpligte modtageren, 
før den er kommet frem. Dette princip er  
også velbegrundet i lyset af, at det er af- 
senderen, der vælger forsendelsesform. 
Ønsker afsender at sikre sig, at meddelelse 
når frem (hurtigt), må afsender vælge den 
dertil mest sikre/hensigtsmæssige forsen-
delsesform. 

I relation til suspensionsreglen i BGL § 27, 
stk. 2, er det Skat, der træffer valget om 
forsendelsesform. Skat kan vælge mellem 
almindeligt brev, kurer eller elektronisk 
post, herunder e-boks eller e-mail. Dette 
taler for, at Skat må bære forsendelsesrisi- 
koen. Fortolkningen af BGL § 27, stk. 2, kan 
ikke løsrives fra spørgsmålet om, hvem 
der skal bære risikoen for, hvornår - eller i 
det hele tage om - et anmodningsbrev når 
frem til modtageren. Hvis det er afsendel- 
sen og ikke modtagelsen, der afgør sus- 
pension, vil modtageren bære risikoen 
også for et anmodningsbrev, der aldrig når 
frem. Et sådant resultat vil være indlysende 
uantageligt.

Endelig understøttes forståelsen også af 
den naturlige symmetri, der må være i 
risikofordelingen efter BGL § 27, stk. 2. Det 
følger således udtrykkeligt af ordlyden, 
at suspensionen først ophører, når Skat 
modtager de nødvendige oplysninger, man 
har anmodet om. Det er således gavean-
melder, der har forsendelsesrisikoen, når 

oplysningerne skal sendes frem til Skat. En 
symmetribetragtning fører derfor til, at  
det modsat må være Skat, der har for- 
sendelsesrisikoen for selve anmodning- 
en om nødvendige oplysninger. Det vil 
være uantageligt, at gaveanmelder skal 
bære forsendelsesrisikoen for både Skats 
anmodning om oplysninger og sin egen 
fremsendelse af oplysninger. Et sådant 
fornuftsstridigt resultat ville kræve sikre 
holdepunkter i ordlyd eller forarbejder,  
og sådanne holdepunkter findes ikke.

Af disse grunde er Landsskatterettens ak-
tuelle fristafgørelse juridisk forkert. Det er 
ikke i overensstemmelse med BGL § 27, stk. 
2, at Skat blot kan datere et anmodnings-
brev og lægge det til postforsendelse og 
derved anse afgørelsesfristen for suspen-
deret uden hensyntagen til, om/hvornår 
brevet når frem til gaveanmelder. Fristen 
kan først suspenderes, når anmodnings-
brevet er nået frem til gaveanmelder, så 
denne har mulighed for at besvare anmod-
ningen og afslutte suspensionen. 

Som nævnt er Landsskatterettens materi-
elle afgørelse i sagen derimod korrekt:

Højesteret har jo i SKM 2016.279 (Gen-
Om 3-2016) fastslået, at Skat inden for 
værdiansættelsescirkulærets område skal 
acceptere overdragelse efter +/- 15 %-reg-
len, medmindre der foreligger ”særlige om- 

stændigheder”, og efter den foreliggende 
domstolspraksis har denne undtagelses-
betingelse kun været opfyldt i tilfælde, 
hvor den faktiske handelsværdi er blevet 
konstateret gennem samtidige eller dog 
helt aktuelle tredjemandshandler. Dette 
var således tilfældet i SKM 2016.279 H 
(arvingshandel i dødsboet), SKM 2021.345 
V (parallelt ekspropriationssalg) og SKM 
2022.3 Ø (køb fra tredjemand tre måneder 
forinden). 

Samtidig har Højesteret som bekendt i 
SKM 2021.267 (Gen-Om 4-2021) fastslået, 
at (i) salgsstatistikker om priser på tilsvar- 
ende ejendomme i samme område og  
(ii) indirekte værdiansættelse via beregnet 
afkastprocent ikke udgør bæredygtige 
særlige omstændigheder. Denne afgørelse 
bekræfter, at undtagelsesområdet ”særlige 
omstændigheder”, er meget snævert og 
synes kun at kunne forstås sådan, at kun 
dokumentationsfaste handelsværdier, og 
ikke skøn (under nogen form), skal kunne 
tilsidesætte +/- 15 %-reglen, uanset om et 
skøn måtte være statistisk velbegrundet og 
sagligt forsvarligt, så det i andre skatteret-
lige sammenhænge ville kunne lægges til 
grund for en skatteansættelse. Derfor fører 
SKM 2021.267 H også til, at regnskabsvær-
dier og realkreditbelåning, der begge er 
skøn baseret på salgsstatistikker, ikke skal 
kunne bære tilsidesættelse af +/- 15 %- 
reglen. 
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Nyhedsbrevet indeholder omtale af udvalgte afgørelser med relevante  
rådgivningsmæssige aspekter. Vi modtager altid gerne interessante  
afgørelser til kommentering mv.

Set i sammenhæng fastlægger de to høje-
steretsafgørelser således et meget snævert 
undtagelsesområde, hvor kun faktiske 
aktuelle handelsværdier kan tilsidesætte 
+/-15 %-reglen. Det juridisk afgørende er 
således ikke, om det konkret kan sandsyn-
liggøres, at den offentlige ejendomsværdi 
ikke er aktuelt retvisende, men om der kan 
godtgøres en konkret aktuel handelsværdi, 
der kan sættes i stedet, så der ikke skal ud- 
øves et skøn.

Derfor er Landsskatterettens aktuelle 
afgørelse materielt korrekt. Den konkrete 
regnskabsværdi og realkreditbelåningen  
kunne nok sandsynliggøre, at den offent- 
lige ejendomsværdi ikke var aktuelt retvis- 
ende, men der var ikke en konkret aktuel 
handelsværdi at sætte i stedet.

I et større perspektiv er Landsskatterettens 
afgørelse en afvisning af dele af det 2. ud-
kast til styresignal, som Skat sendte i høring 
den 3. maj 2022 (Gen-Om 5-2022). Lige-
som i det 1. udkast har Skat således også 
i det 2. udkast lagt op til, at netop både 
regnskabsværdi og realkreditbelåning kan 
udgøre særlige omstændigheder.

Ligeledes er det værd at bemærke, at 
Landsskatteretten med afgørelsen også 
tilsidesætter SKM 2021.533 SR (Gen-Om 
10-2021), hvor Skatterådet godkendte 
Skats indstilling om, at realkreditbelåning i 
sig selv udgjorde en særlig omstændighed.

Det er nærliggende at antage, at Skat 
vil arbejde ihærdigt for, at den aktuelle 
afgørelse vil blive indbragt for domstolene. 
Foreløbigt udgør Landsskatterettens ken-
delse imidlertid gældende administrative 
praksis.

Værdiansættelse • fast ejendom •  
+/- 15 %-reglen • forudgående køb  
et år og fire måneder • ikke særlige 
omstændigheder
LSR 24.05.2022 (utrykt): A overdrog den 
24. marts 2020 en lejlighed til sit barn for 
1.950.000 kr. Den offentlige ejendomsvur-
dering pr. 1. oktober 2019 var 1.700.000 
kr. Overdragelsesværdien lå derfor inden 
for +/- 15 % af ejendomsværdien. A havde 
erhvervet lejligheden ved aftale af 20.  
november 2018 for 3.850.000 kr. Skat 
fandt, at det forudgående køb til væsent- 
ligt højere værdi udgjorde en særlig om- 
stændighed, så +/- 15 %-reglen ikke fandt  
anvendelse, og anmodede derfor Vurde- 
ringsstyrelsen om at vurdere handelsvær-
dien på overdragelsestidspunktet. Vurde-
ringsstyrelsen fandt, at lejligheden i marts 

2020 havde en værdi på 3.950.000 kr. 
Skat lagde herefter denne værdi til grund 
for gaveafgiftsberegningen.

Landsskatteretten tilsidesatte Skats af- 
gørelse og nedsatte gaveværdien til det 
aftalte. Landsskatteretten fastslog, at 
fravigelse af +/- 15 %-reglen kun kan ske 
som en ”absolut undtagelse”, og et forud-
gående køb ét år og fire måneder forud for 
overdragelsen i sammenhæng med den 
nominelle størrelse af differencen mellem 
købs- og salgsprisen ikke kunne anses som 
en særlig omstændighed. Landsskatteret-
ten bemærkede endvidere, at forholdene  
i sagen ikke var sammenlignelige med for- 
holdene i SKM 2021.345 V (parallelt eks-
propriationssalg) og SKM 2022.3 Ø (køb  
fra tredjemand tre måneder forinden). 

Kommentar
Afgørelsen forekommer at være korrekt 
– og er en delvis afvisning både af Skats 
udkast af 3. maj 2022 til styresignal (Gen-
Om 5-2022) og af den praksis, Skat har 
søgt at etablere igennem forelæggelse af 
en række sager for Skatterådet, jf. omtalen 
i Gen-Om 10-2021) og kommentarerne 
ovenfor.

Som anført ovenfor giver den foreliggende 
domstolspraksis ikke støtte for andet og 
mere, end at den faktiske aktuelle handels-
værdi skal være kendt for at kunne udgøre 
en særlig omstændighed, og at dette er 
tilfældet, hvor handelsværdien er faktisk 
konstateret gennem samtidige tredje- 
mandshandler, jf. SKM 2016.279 H (ar-
vingshandel i dødsboet) og SKM 2021.345 
V (parallelt ekspropriationssalg), eller dog 
helt aktuelle tredjemandshandler, jf. SKM 
2022.3 Ø (køb fra tredjemand tre måneder 
forinden). Der er, som Landsskatteretten 
indirekte konstaterede i sine præmisser 
i den aktuelle sag, ikke støtte i domstols-
praksis for, at en tredjemandshandel, der  
ligger et år og fire måneder forud for fami-
lieoverdragelsen, kan sidestilles med en 
aktuel handelsværdi og dermed udgøre en 
særlig omstændighed; heller ikke selv om 
den tidligere konstaterede handelsværdi er 
ca. 100 % højere end overdragelsesværdi-
en i familieoverdragelsen.

Landsskatteretten fastholder således også  
i denne sag, på trods af udkast til styresig-
nal og 2021-afgørelserne fra Skatterådet,  
at det juridisk afgørende ikke er, om det 
konkret kan sandsynliggøres, at den 
offentlige ejendomsværdi ikke er aktuelt 
retvisende, men om der kan godtgøres en 
konkret aktuel handelsværdi, der kan sæt-
tes i stedet, så der ikke skal udøves et skøn.

Med den aktuelle afgørelse trækker Lands-
skatteretten endvidere en tidsgrænse for, 
hvornår en forudgående tredjemandshan-
del kan anses som en aktuel handelsværdi. 
En handelsværdi, der er konstateret et år 
og fire måneder forud for familieoverdra-
gelsen, udgør ikke en aktuel handelsværdi. 
Måske den imaginære tidsgrænse er ca. 
et år? Dette kunne være et intuitivt valg. 
Og under alle omstændigheder formentlig 
sådan, at tidsgrænsen rykker tættere, jo 
mere markedsusikkerhed der kan påvises i 
perioden op til familieoverdragelsen.

Landsskatteretten synes nu at have fastlagt 
en ny linje for administrativ praksis. 
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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


