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Lovudkast om ny ejendomsskattelov

Succession – pengetankregel – andele  
i vindmøller og solcelleanlæg – passiv 
kapitalanbringelse

LOVGIVNING MV.

Lovudkast om ny ejendomsskattelov
Skatteministeriet har udsendt hørings- 
udkast om ny ejendomsskattelov, der dels 
sammenskriver de gældende love på ejen-
domsbeskatningsområdet, dels implemen-
terer resterende dele af boligskatteforliget 
fra 2017 kompensationsaftalen fra 2020. 

Samlet skal den nye lov sikre, at den en-
kelte boligejers samlede boligskatter ikke 
stiger ved overgangen til og på grund af 
det nye ejendomsvurderingssystem.

Den nye lov forventes at træde i kraft  
den 1. januar 2024. Der er høringsfrist den 
24. februar 2023.

AFGØRELSER

Succession • pengetankregel • andele 
i vindmøller og solcelleanlæg • passiv 
kapitalanbringelse 
HD 19.01.2023 (utrykt): A overdrog andele 
i sit holdingselskab H til sine døtre med 
vilkår om skattemæssig succession. Via et 
datterselskab D ejede H andele på hen-
holdsvis 2,25 % og 1,42 % i to partner- 
selskaber P1 og P2, der producerede og 
solgte el til det tyske elnet baseret på hen-
holdsvis vindmøller og solcelleanlæg. 

De to partnerselskaber var investerings- 
selskaber udbudt af udbyderen U som in-
vesteringsprodukter som alternativ til aktier 
og obligationer. Hverken H eller D deltog 
aktivt i driften af virksomhederne. Da part-
nerselskaber er skattemæssigt transparen-
te, var D imidlertid skattemæssigt direkte 
medejer i de to elproduktionsvirksomhed- 
er og dermed direkte medejer af virksom-
hedernes solcelleanlæg og vindmøller.  

D oppebar ligeledes direkte erhvervsind- 
komst fra driften af virksomhederne, fore-
tog egne skattemæssige afskrivninger på 
virksomhedernes driftsmidler (vindmøller 
og solcelleanlæg) og foretog også egne 
skattemæssige fradrag for driftsomkost-
ninger mv.

Skat fandt, med henvisning til SKM 
2018.459 SR, at vindmøller og solcellean-
læg måtte sidestilles med ”fast ejendom”  
i relation til pengetankreglen i ABL § 34 og 
derfor måtte anses som passiv kapitalan- 
bringelse. Sagen blev efter klage til Lands-
skatteretten indbragt for domstolene i 
medfør af overspringsreglen i SFL § 48, stk. 
2. Efter et kæreforløb fandt Højesteret, at 
sagen havde principiel og vidererækkende 
betydning og henviste sagen til at starte i 
landsretten.

Landsretten fandt, at vurderingen i hen- 
hold til ABL § 34 af, om et selskabs virksom-
hed i overvejende grad består i passiv kapi- 
talanbringelse, ikke afgøres af karakteren 
af selskabets aktiver, herunder karakteren 
af aktiver i delejede transparente selskaber, 
men på om selskabets aktivitet udgør en 
”reel erhvervsaktivitet” eller har karakter af 
passiv kapitalanbringelse. Da A’s selskab 
ikke deltog ”aktivt” i driften af solcellean-
læg eller vindmøller, men alene oppebar et 
afkast af investeringen, var der ikke tale om 
en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men 
derimod en passiv kapitalanbringelse.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, 
men med ændrede præmisser. Højesteret 
lagde til grund, at formålet med penge-
tankreglen er at afskære muligheden for 
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succession i aktier i selskaber, hvis væsent-
ligste aktivitet er passiv pengeanbringelse, 
og at sigtet med ordlydsændringen ved 
Lov 2017.683 var at tydeliggøre, at kriteriet 
for et pengetankaktiv er ”passiv kapitalan-
bringelse”. 

Højesteret fandt, at der ikke er holdepunk-
ter for at anlægge en snæver fortolkning af, 
hvad der skal forstås ved passiv kapitalan-
bringelse, men at dette må bero på en kon-
kret vurdering. Med henvisning til, at P1 
og P2 var ”investeringsselskaber”, der var 
udbudt som alternativ til aktier og obliga-
tioner, fandt Højesteret, at D’s investering 
i andele af vindmøller og solcelleanlæg via 
partnerselskaber måtte anses som passiv 
kapitalanbringelse.

Kommentar
Højesteret har talt. Man kan mene meget 
om både resultatet og præmisserne, men  
Højesteret har nu fastlagt, hvordan penge- 
tankreglen skal forstås og anvendes – dog 
uden at man har leveret egentlige opera-
tive svar.

Først og fremmest afviser Højesteret, at 
lovtekstens opregning af pengetankaktiver 
(”fast ejendom, kontanter og værdipapir- 
er”) har nogen selvstændig betydning for 
afgrænsningen af pengetankaktiver.  
Højesteret nævner opregningen, men byg-
ger ikke præmisserne på denne opregning. 
I lyset af, hvordan praksis har været frem til 
Lov 2017.683, og at man jo ved lovændrin-
gen rent faktisk udfoldede stor omhu for at 
justere netop lovtekstens opregning, er det 
ikke selvforklarende, at denne opregning 
ikke skal tillægges betydning, men det for-
tolkningsvalg har Højesteret altså truffet. 

Højesteret har i stedet lagt afgørende 
vægt på den del af lovteksten, der rummer 
udtrykket ”passiv kapitalanbringelse”.  
Selv om Højesteret, ligesom praksis siden 
2000 og tillige forarbejderne til Lov 
2017.683, også selv anvender begrebet 
”pengetankaktiver”, er det afgørende altså 
ifølge Højesteret ikke selve ”aktivet”, dvs. 
om der er tale om fast ejendom, kontanter 
eller værdipapirer, men om ”investeringen”  
må anses som en passiv anbringelse af ka- 
pital. Og Højesteret fastslår hermed sam- 
tidig, at det er underordnet, om en inve-
stering sker via kapitalselskaber eller via 
partnerselskaber, der er skattemæssigt 
transparente; afgørende er, om ”investerin-
gen” er en ”passiv” anbringelse af kapital.

Med dette fortolkningsvalg var det i sagen 
ganske ligetil for Højesteret at konstatere, 
at A’s investeringer via H og D i de to part-

nerselskaber skulle anses som passiv kapi-
talanbringelse. Det var i sagen ubestridt, at 
hverken A, H eller D deltog aktivt i relation 
til partnerselskaberne og disses virksom-
heder. Det direkte ejerselskab D var passiv 
investor, og D’s investering i partner- 
selskaberne var en passiv investering. 

Højesterets præmisser har for så vidt 
forankring i lovforarbejderne, der allerede i 
2000 fastslog, at lovtekstens opregning af 
pengetankaktiver omfattede ”alle passive 
pengeanbringelser så som kontanter, 
bankindeståender, finansielle kontrakter, 
obligationer, aktier, anparter, andelsbevi-
ser, investeringsforeningsbeviser mv.”

Højesteret efterlader det imidlertid ufor- 
klaret, hvad der nærmere skal forstås ved  
”passiv”. Dette må afgøres efter en konkret 
vurdering, fastslår Højesteret, men man 
forklarer og begrunder ikke, hvilke momen- 
ter der skal tillægges vægt ved denne kon-
krete vurdering. Hvad vil konkret tale for, at 
en investering er ”passiv”, og hvad vil tale 
for, at den er ”ikke-passiv”? Lovteksten og 
lovforarbejderne definerer udelukkende 
”passiv kapitalanbringelse” med henvisning 
til lovtekstens opregning af pengetank- 
aktiver uden i øvrigt at præsentere eller 
omtale udtrykket ”passiv” med et kvalitativt 
indhold. Lovgrundlaget leverer derfor ikke 
holdepunkter for en operativ udfyldning 
af begrebet ”passiv” og afgrænsningen 
overfor ”ikke-passiv”. Og det gør Højeste-
ret altså heller ikke.

Skatteministeriet anførte for Højesteret, at 
det afgørende er, om en investering blot er 
udtryk for passiv ”forrentning af bestående 
kapital”, der kan sidestilles med ”pengean-
bringelse” i børsnoterede aktier mv. Det er 
antagelig også blot sådan, man skal forstå 
Højesterets præmisser. Hvis en investering 
er noget andet og mere end blot passiv 
investering af kapital til ”forrentning”, og 
”noget andet og mere” end blot et investe-
ringsalternativ til fx børsnoterede aktier, er 
der ikke tale om passiv kapitalanbringelse i 
pengetankreglens forstand. 

Hvor tærsklen imellem passiv og ikke-pas-
siv går, har Højesteret ikke forholdt sig til. 
Højesteret har fravalgt landsrettens præ-

misser om, at investeringen skal udgøre 
”reel erhvervsaktivitet” for selskabet, og 
et sådant krav kan derfor med sikkerhed 
ikke stilles til investeringen, men hvor 
meget der skal til for, at en investering kan 
anses for ”ikke-passiv”, må, som Højesteret 
nøjes med at fastslå, bero på en konkret 
vurdering.

Det må efter Højesterets dom ligge fast, 
at hvis selskabet selv ejer og selv driver en 
erhvervsmæssig virksomhed, kan denne 
ikke anses som en passiv investering, og 
aktiverne i virksomheden kan derfor heller 
ikke kvalificeres som passiv kapitalanbring- 
else. Dette må også gælde egentlig aktiv 
ejendomsvirksomhed. Når lovtekstens op- 
regning af pengetankaktiver (”fast ejen-
dom, kontanter og værdipapirer”) ikke har 
nogen selvstændig betydning, men det 
afgørende er, om der for selskabet er tale 
om en passiv investering (der kan sidestilles 
med anbringelse i børsnoterede aktier mv.), 
er der ikke begrundelse for, og heller ikke 
hjemmel til, at forskelsbehandle ejendoms-
udlejning og biludlejning. 

Denne konsekvens må antages at være 
i overensstemmelse med Højesterets 
forståelse af Lov 2017.683. Indskrivningen 
af ”passiv kapitalanbringelse” i lovteksten 
tydeliggjorde, som Højesteret nævner, 
at dette er det afgørende kriterium, og 
den samtidige ændring af ”udlejnings-
ejendomme” til i stedet ”fast ejendom” 
tydeliggjorde yderligere, at det ikke havde 
selvstændig betydning, om der var tale om 
udlejning af fast ejendom. Denne forstå-
else har også støtte i lovbemærkningerne 
til Lov 2017.683, der udtrykkeligt fastslår, 
at det også for fast ejendom helt generelt 
skal vurderes, om der er tale om ”passiv” 
kapitalanbringelse: ”Omvendt skal fast 
ejendom, der ikke har karakter af passiv 
kapitalanbringelse, ikke medregnes som et 
pengetankaktiv.” 

Selv om enhver overskudsgivende udlej-
ning af fast ejendom, også kælderlejlig- 
heden og garagen, som udgangspunkt skal 
anses som erhvervsmæssig virksomhed i 
skattemæssig henseende, må der i relation 
til pengetankreglen stilles krav om ”noget 
mere”, så udlejningsindtægten ikke blot 

Lovgrundlaget leverer derfor ikke holdepunkter  
for en operativ udfyldning af begrebet ”passiv”  

og  afgrænsningen overfor ”ikke-passiv”.  
Og det gør Højesteret altså heller ikke.



NYT  •  Generationsskifte Omstrukturering

3

skal anses som ”forrentning af bestående 
kapital”. Hvor tærsklen er, må med Højeste- 
rets ord vurderes konkret. Hvornår ejer 
selskabet blot en eller få ejendomme som 
passiv forrentning af kapital, og hvornår 
driver selskabet egentlig ejendomsudlej-
ningsvirksomhed? Måske kan man hente 
inspiration fra en tidligere vejledning om 
afgrænsning af selvstændig erhvervsvirk-
somhed efter arbejdsløshedsforsikrings-
loven, der opererede med en vejledende 
tærskel imellem ”formueforvaltning” og 
”udlejningsvirksomhed” på til og med fem 
udlejningsejendomme eller 30 lejemål, når 
ejeren ikke ydede en aktiv arbejdsindsats, 
jf. Vejl. 1998.78 og den nærmere omtale i 
Generationsskifte-Omstrukturering  
(1, udg. 1998) s. 347 f.

Der er i denne forbindelse grund til at  
nævne, at ABL § 34, stk. 1, nr. 3, udtrykke- 
ligt fastslår, at bortforpagtning af fast ejen-
dom, som efter ejendomsvurderingsloven 
anses for landbrugs- eller skovejendom, 
ikke skal anses som passiv kapitalanbring- 
else. Der var i det lovforberedende arbejde 
forud for Lov 2017.683 lagt op til, at bort-
forpagtning af landbrug mv. kun skulle 
undtages fra passiv kapitalanbringelse, 
hvis ejeren tidligere selv havde drevet det 
pågældende landbrug mv. Men denne 

skærpelse blev taget af bordet, inden et 
lovudkast blev sendt i høring, og både 
høringsudkastet og det færdige lovforslag 
fastholdt således, at der i relation til denne 
type af fast ejendom ikke kan stilles krav 
om ejerinvolvering mv.

Efter Højesterets dom må fx SKM 
2022.450 SR (Gen-Om 9-2022) anses  
som forkert. Der var i sagen tale om et 
selskab, der blandt andet ejede en kælder- 
ejendom med udlejning af parkeringsplad-
ser mv. Ejendommen havde i de seneste 
mere end 20 år fungeret som arbejdsplads 
og eneste indtægt for ejeren og hendes 
mand, som døde i foråret 2020, og havde 
derudover beskæftiget to deltidsansatte 
til varetagelse af dels praktiske opgaver 
vedrørende ejendommen dels administra-
tive opgaver, herunder bogføring. Dette 
selskab drev reel erhvervsvirksomhed, og 
besiddelsen af den konkrete ejendom var 
ikke blot en passiv ”forrentning af bestå- 
ende kapital”. 

Det tilsvarende må siges til SKM 2020.550 
SR (Gen-Om 12-2020), der ligeledes angik 
en udlejningsvirksomhed, endog i langt 
større skala og med en betydelig organi- 
sation og egne byggeaktiviteter. Når der 
efter Lov 2017.683 ikke kan lægges vægt  

på aktivets karakter, men det afgørende er 
en konkret vurdering af, om der er tale om 
en passiv investering, der kan sidestilles 
med anbringelse i børsnoterede aktier mv.,  
er der som nævnt ikke hjemmel til at for- 
skelsbehandle ejendomsudlejning og 
biludlejning.

Højesterets dom har derimod ingen be- 
tydning for gældende praksis i relation 
til helejede solcelleanlæg og vindmølle-
parker, jf. fx SKM 2020.52 SR (Gen-Om 
9-2019). Der var i sagen tale om et familie-
ejet selskab, der blandt andet ejede 100 %  
af en solcellepark i Tyskland. Familien del-
tog i selskabets bestyrelse, der traf beslut-
ningerne om vedligeholdelsen og driften 
af solcelleparken. Familien varetog selv 
kontakten til teknikere og servicepartnere. 
Skatterådet bekræftede, at selskabets 
ejerskab til solcelleparken ikke var passiv 
kapitalanbringelse. Højesteret ville givet- 
vis være nået til samme vurdering.

Fra den helejede og aktivt ejerdrevne virk-
somhed over til den helt passive pengean-
bringelse vil der i praksis kunne tænkes et 
utal af varianter af ejerandele og ejerinvol-
vering. Der vil i den almindelige virkelighed 
være en naturlig sammenhæng mellem 
ejerandelens størrelse og graden af ejer-
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mæssig involvering, men ved vurderingen 
af, om en investering kan anses for passiv 
og sidestilles med investering i børsnotere-
de aktier mv., må der i sidste ende lægges 
mere vægt på den ejermæssige involve- 
ring end på ejerandelens størrelse. En 
almindelig målestok for den ejermæssige 
involvering vil være aktiv deltagelse i selve 
driftsaktiviteten (som i SKM 2022.450 SR 
omtalt ovenfor) eller i bestyrelsen (som i  
SKM 2020.52 SR omtalt ovenfor). Hvis der  
er et fuldstændigt fravær af ejermæssig 
involvering, vil ejerandelens størrelse næp- 
pe i sig selv kunne føre til, at investeringen 
skal kvalificeres som ikke-passiv, jf. dog 
nedenfor om transparensreglen for datter-
selskabsaktier.

Det er i den forbindelse relevant at  
nævne, at dette kvalitative krav om aktiv 
ejerinvolvering i praksis svarer til de sær-
skilte betingelser om aktiv deltagelse i drift 
og ledelse, som ligeledes ved Lov 2017.683 
blev indført i det særskilte, og nu ophæv- 
ede, regelsæt om nedsat bo-/gaveafgift. 
Det er vanskeligt at forstå behovet for de 
særskilte og udtrykkelige betingelser i bo- 
og gavereglerne på anden måde, end at 
sådanne betingelser netop ikke i forvejen 
var indeholdt i pengetankreglen, men 
Højesteret havde i sagen lejlighed til at 
overveje spørgsmålet og valgte altså at se 
bort fra den tilsyneladende selvmodsigelse 
i Lov 217.683. 

Tilsvarende valgte Højesteret at se bort  
fra, at ABL § 4 A (mellemholdingreglen) 
siden 2009 har indeholdt et kvalitativt krav 
om ”reel økonomisk virksomhed”, som ville 
have været en nærliggende inspiration 
for Skatteministeriets lovkontor, hvis man 
i 2017 havde haft det sigte, at pengetank-
reglen skulle indeholde kvalitative krav  
om ejerinvolvering mv. 

Højesterets dom har ikke selvstændig  
betydning for et selskabs investering i 
datterselskabsaktier. Den særlige trans- 
parensregel i ABL § 34, stk. 6, tager selv- 
stændigt og udtrykkelig stilling til behand-
lingen af datterselskabsaktier ved penge-
tankopgørelsen: Er ejerandelen mindre 
end 25 %, er der tale om et værdipapir og  
dermed passiv kapitalanbringelse (med-
mindre moderselskabet driver virksomhed 
omfattet af lov om finansiel virksomhed). 
Er ejerandelen 25 % eller højere, ses der 
bort fra aktieandelen og i stedet indregnes 
datterselskabets aktiver og indtægter ved 
pengetankopgørelsen for moderselskabet. 

Højesterets dom betyder blot, at hvis dat- 
terselskabets aktiver skal anses som passiv 
kapitalanbringelse for datterselskabet, skal 

de tilsvarende anses som passiv kapitalan-
bringelse for moderselskabet – og vice 
versa. Moderselskabets ejerinvolvering i 
datterselskabet er uden betydning. Det 
gælder, uanset om moderselskabet ejer 
mere eller mindre end 25 % i dattersel- 
skabet.

Man kan spørge, om Højesterets dom  
indebærer et indirekte krav om ejertid;  
altså et krav om, at ejerselskabet skal 
have ejet den konkrete investering i en 
vis ejertid for, at investeringen kan anses 
som ”ikke-passiv”. Meget kan jo rummes 
i ”en konkret vurdering”. Efter præmis-
serne i landsrettens forudgående dom 
(”reel erhvervsaktivitet for selskabet”) ville 
svaret nærmest være ”ja, måske”. Efter 
Højesterets præmisser må svaret dog være 
”nej”. Højesterets præmisser koncentrerer 
sig trods alt om kvalifikationen af selve 
investeringen, og om denne, betragtet som 
investering, skal sidestilles med alternativ 
investering i børsnoterede værdipapirer 
mv. 

Samtidig er det teknisk umuligt at indfor-
tolke et operativt ejertidskrav i den skema-
tiske udformning, som pengetankreglen 
har i ABL § 34, stk. 6. Der er ingen holde-
punkter for et ejertidskrav; seks måneder, 
12 måneder, tre år? Og det fremgår da også 
af både tidligere lovforarbejder forud for 
Lov 2017.683 og af det lovforberedende 
arbejde i tilknytning til Lov 217.683, at 
pengetankreglen er baseret på skematisk 
matematik og derfor kan anvendes også 
ved kortvarigt ejerskab til successions- 
aktiver. Og netop af samme grund blev 
der ved Lov 2017.683 indført særskilte 
betingelser om ejertid både før og efter 
et generationsskifte, hvis en overdragelse 
skulle omfattes af regelsættet om nedsat 
bo-/gaveafgift.

Dette er imidlertid ikke ensbetydende 
med, at ejertiden slet ikke kan have betyd-
ning, og det er i særdeleshed ikke ensbety-
dende med, at der ikke vil ske en glidende 
retsudvikling, hvor man i administrativ 
praksis vil tillægge ejertiden betydning.  
Et meget kortvarigt ejerskab vil kunne 
hævdes at understøtte, at der alene har 
været tale om en ”passiv” investering, lige-

som et længerevarende ejerskab vil kunne 
hævdes at understøtte det modsatte.  
Meget kan jo rummes i ”en konkret vurde-
ring”. 

Men Højesterets præmisser angår dog  
alene, hvornår en investering efter sin ka-
rakter kan sidestilles med børsnoterede  
værdipapirer mv. Og om man ejer kort- 
varigt eller i længere tid, kan vanskeligt 
have betydning for denne sidestilling. Man 
kan jo også eje børsnoterede værdipapirer 
kortvarigt eller i længere tid, uden at dette 
har nogen som helst betydning for investe-
ringens karakter. Et 100 % ejerskab til en er-
hvervsvirksomhed kan ikke anses som blot 
”forrentning af bestående kapital”, uanset 
om ejertiden så er tre måneder eller tre år. 

Det er i tilknytning til disse overvejelser 
relevant at nævne, at omgåelsesklausulen  
i LL § 3 ikke vil kunne medføre tilsidesæt-
telse af en ejerstruktur, der måtte være til- 
rettelagt med henblik på anvendelse af 
successionsreglen i ABL § 34. Det ligger 
således efter praksis fast, at omgåelses-
klausulen alene finder anvendelse på 
arrangementer, ”der vedrører selskaber”, 
og hvor der ”opnås en skattemæssig fordel 
for et selskab”, jf. SKM 2019.232 SR (Gen-
Om 6-2019). Dette kan ikke være tilfældet 
i relation til ABL § 34. Ligeledes ligger det 
fast, at arrangementer, der sigter på at op-
fylde skattelovgivningens objektive regler, 
fx som i ABL § 34, stk. 6, ikke kan anses som 
misbrug og derfor ikke kan tilsidesættes,  
jf. fx SKM 2020.257 SR (Gen-Om 6-2020).

Noget andet er selvsagt, at ejerskabet til 
en aktiv investering skal være reelt for i det 
hele taget at kunne indgå i en pengetanks- 
opgørelse. Et meget kortvarigt ejerskab 
kan være tilrettelagt sådan, at der slet ikke 
er tale om et reelt ejerskab, og ”investe-
ringen” vil i så fald slet ikke kunne tages i 
betragtning i relation til en pengetanksop-
gørelse. Dette er selvfølgelig en helt anden 
problemstilling.

Under alle omstændigheder etablerer 
Højesterets aktuelle dom et nyt prisme for 
pengetankreglen; dog uden færdigslebne 
facetter på alle flader.

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


