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LOVGIVNING MV.

Der er ingen relevant lovforslag.

Værdiansættelse • fast ejendom •  
15 %-reglen • Højesteret tillader bi- 
intervention
Der produceres fortsat løbende afgørelser  
vedrørende 15 %-reglen og ”særlige om- 
stændigheder”. Senest fx SKM 2023.38 
LSR om en familiehandel to år og fire 
måneder efter køb fra tredjemand og SKM 
2023.54 Ø om realkreditbelåning. 

Praksis fremstår fortsat svingende og uaf-
klaret, men der tegner sig dog efterhånden 
det billede, at ”systemet” måske er ved at 
give op overfor Skats vedholdende pres. 

Som nævnt i Gen-Om 12-2022 skal 
Højesteret imidlertid tage stilling til SKM 
2022.497 V, der også angår realkreditbe- 
låning (se Gen-Om 10-2022). Sagen er 
berammet til hovedforhandling den 21. 
november 2023. 

I den forbindelse har Højesteret nu givet 
Bech-Bruun tilladelse til biintervention på 
vegne af de private parter i to andre verse-
rende principsager. Der er hermed udsigt 
til, at forberedelsen og hovedforhandlin-
gen af sagen vil kunne tilrettelægges, så 
Højesterets afgørelse får en videre række-
vidde end ”blot” afgørelse af den konkrete 
realkreditbelåning i den konkrete sag. 

Forhåbentlig vil Højesteret således med 
sin dom i løbet af december 2023 sætte 
det endelige punktum, så der er etableret 
veldefinerede juridiske betingelser for, 
hvornår retten til anvendelse af 15 %-reglen 
fortrænges af ”særlige omstændigheder”. 
Indtil Højesterets dom vil praksis være 
uafklaret. Det gælder, uanset hvor mange 
afgørelser Landsskatteretten og landsret-
terne måtte træffe i mellemtiden. Praksis 
vil først ligge fast, når Højesteret har truffet 
sin afgørelse; og forudsat at Højesteret 
formulerer éntydige præmisser.

I mellemtiden vil Skat måske barsle med et 
endeligt styresignal, som officielt kommu-

nikerer Skats forståelse af den etablerede 
domstolspraksis. Også et sådant styresignal 
vil skulle læses og følges med det forbe-
hold, at Højesteret endnu ikke har sat det 
sidste punktum.

Perspektivet er derfor fortsat, at det rådgiv-
ningsmæssigt skal overvejes, hvordan man 
bedst muligt holder relevante verserende 
sager i live, indtil Højesteret har leveret 
definitiv afklaring af praksis. 

AFGØRELSER

Fusion • underskudsfremførsel •  
søsterselskaber • udtræden af og gen-
indtræden i sambeskatning 
SKM 2023.12 SR: Holdingselskabet H ejede 
to datterselskaber D1 og D2 og påtænkte at 
lade datterselskaberne fusionere med D1 
som modtagende selskab. 

De tre selskaber var omfattet af sambe-
skatning. H og D1 havde været sambeskat-
tet siden 2010, mens D2 først var etableret 
og indtrådt i sambeskatningen i 2014. 

D1 havde i forbindelse med et ejerskifte 
været udtrådt af sambeskatningen i løbet 
af 2018 og for hele 2019, men var genind-
trådt i sambeskatningen i løbet af 2020.

Generationsskifte
Omstrukturering
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Skatterådet fandt, at D1’s underskud fra 
2010 ville bortfalde ved fusion med D2, 
da underskuddet ikke var opstået, mens 
selskaberne havde været sambeskattet. 
Underskuddet ville således ikke kunne 
udnyttes af hverken H eller D1. 

D1’s underskud fra 2017 var opstået, mens 
selskabet var sambeskattet med D2, men 
måtte som følge af D1’s udtræden af og 
efterfølgende genindtræden i sambeskat-
ningen anses som et særunderskud for D1 
og altså ikke som et sambeskatnings- 
underskud i forholdet mellem D1 og D2.  
Da underskuddet dog var opstået under 
den oprindelige sambeskatning mellem 
D1 og D2, fandt Skatterådet, at der ikke var 
sikker hjemmel i FUSL § 8, stk. 6, til at af-
skære D1 fra selv at udnytte underskuddet 
efter fusionen med D2.

Skatterådet fandt samtidig, at H ikke i kraft 
af sambeskatningsreglerne ville kunne ud-
nytte D1’s underskud fra hverken 2010 eller 
2017, da sambeskatningen havde været 
afbrudt i en periode, og betingelsen i SEL 
§ 31, stk. 2, 9. pkt., om uafbrudt sambeskat-
ning således ikke var opfyldt.

For så vidt angår D2, fandt Skatterådet, 
at selskabets skattemæssige underskud 
fra sambeskatningsperioden med D1 ville 
kunne udnyttes af D1 efter fusionen, mens 
selskabets underskud fra perioden uden 
sambeskatning med D1 ikke ville kunne ud-
nyttes af D1. Da D2 uafbrudt havde været 
sambeskattet med H i underskudsårene, 
kunne H i kraft af sambeskatningsreglerne 
udnytte D2’s underskud.

Kommentar
Afgørelsen er næppe ganske korrekt – 
men har en vis både praktisk og principiel 
interesse.

I relation til selskabers adgang til at frem- 
føre uudnyttede skattemæssige underskud 
ved sambeskatning og omstrukturering 
skal der som bekendt grundlæggende 
analyseres på tre forskellige planer:  
(i) Selskabets egen adgang til fremførsel  
af underskud, jf. SEL §§ 12-12 D, (ii) fremfør-
sel af selskabets underskud efter selskabets 
deltagelse i en omstrukturering, jf. FUSL 
§ 8, stk. 6, og (iii) fremførsel af selskabets 
underskud inden for en sambeskatning, jf. 
SEL § 31, stk. 2.

Selskabets egen adgang til fremførsel af 
eget underskud er begrænset/regule-
ret i SEL § 12 (beskæringsreglen), § 12 A 
(tvangsakkord), § 12 B (frivillig akkord), § 
12 C (kapitalindskud og gældsindfrielse) 

og § 12 D (ejerskifte). Disse regler må altid 
selvstændigt overvejes uafhængigt af 
særreglerne for omstrukturering og sam-
beskatning.

Ved skattefri omstrukturering (fusion, spalt-
ning, aktivtilførsel) bestemmer FUSL § 8, 
stk. 6, at begge/alle de direkte deltagende 
selskaber fortaber skattemæssige under-
skud, medmindre der er tale om underskud, 
der er opstået, mens selskaberne har været 
sambeskattet. Hovedreglen indebærer, at 
de deltagende selskabers adgang til ud-
nyttelse af underskud afskæres, uanset om 
underskuddet er opstået i et indskydende 
selskab eller i det modtagende selskab. 
Undtagelsen indebærer, at underskud, 
der kunne have været udnyttet i en fortsat 
sambeskatning mellem de deltagende sel-
skaber, ikke påvirkes af omstruktureringen. 
Se Fusionsskatteloven s. 278 ff.

Og sambeskatningsreglerne indebærer  
så en slags virtuel overbygning: Et sambe-
skattet selskab, der ikke deltager i omstruk-
tureringen, og hvis adgang til underskuds-
udnyttelse derfor ikke påvirkes af FUSL  
§ 8, stk. 6, kan i kraft af SEL § 31 selvstæn-
digt udnytte underskud i et sambeskattet 
selskab, uanset om selskabets egen adgang 
til udnyttelse bliver afskåret efter FUSL § 8, 
stk. 6. Se Fusionsskatteloven s. 287 ff.

I den aktuelle sag var D1 og D2 de direkte 
deltagende selskaber i en skattefri fusion. 
Selskaberne havde været sambeskattet fra 
2014 og indtil et tidspunkt i 2018 og igen 
fra et tidspunkt i 2020 og var sambeskattet 
ved fusionen.

Som følge af hovedreglen i FUSL § 8, stk. 
6, var det klart, at D1’s underskud fra 2010, 
forud for sambeskatningen med D2, ikke 
kunne videreføres af D1 efter fusionen. 
Derimod var det ikke helt så klart, hvad 
fusionen ville betyde for D1’s underskud for 
2017, hvor selskaberne var sambeskattet, 
men hvor sambeskatningen havde været 
afbrudt fra 2018 og indtil D1’s genindtræ-
den i 2020. 

Der var tale om fusion mellem ”sambeskat-
tede selskaber”, og underskuddet for 2017 
var opstået, ”mens selskaberne [havde] 

været sambeskattet” jf. FUSL § 8, stk. 6, 2. 
pkt. En direkte læsning af fusionsbeskat-
ningsreglen fører derfor til, at D1 måtte 
kunne videreføre sit 2017-underskud. Imid- 
lertid havde sambeskatningen været af- 
brudt, og efter sambeskatningsreglen i SEL 
§ 31, stk. 2, 9. pkt., kunne D1’s 2017-under-
skud derfor ikke have været udnyttet af 
D2 i kraft af sambeskatningsreglerne, hvis 
man i stedet for fusion blot havde fortsat 
sambeskatningen.

Skatterådet valgte, sympatisk og efter 
indstilling fra Skat, at henholde sig til den 
direkte ordlyd i FUSL § 8, stk. 6, og fandt 
derfor, at D1 kunne videreføre sit under-
skud uanset fusionen med D2. 

Dette er dog næppe det juridisk korrekte 
resultat. En fortolkning af FUSL § 8, stk. 6, 
fører således nødvendigvis til, at undtagel-
sen for sambeskattede selskaber skal sikre, 
at fusion mv. ikke afskærer underskud, der 
kunne have været udnyttet inden for en 
fortsat sambeskatning. Derfor indebærer 
en formålsfortolkning, at undtagelsen i  
fusionsbeskatningsreglen ikke skal tillæg- 
ges et videre anvendelsesområde end 
sambeskatningsreglen i SEL § 32. 

Undtagelsen skal alene give ret til at  
videreføre underskud, der kunne have  
været videreført i en sambeskatning. Hvis  
et underskud ikke kunne have været vid- 
ereført i en sambeskatning, omfattes det 
ikke af fusionsskattereglens undtagelse, 
men af hovedreglen om afskæring. Og da 
SEL § 32, stk. 2, 9. pkt. udtrykkeligt afskærer 
udnyttelse af underskud, hvis sambeskat-
ningen har været afbrudt, var 2017-under-
skuddet i D1 ikke omfattet af sambeskatnin-
gen med D2. 

Den omstændighed, at D1 selv kunne have 
videreført underskuddet som et særunder- 
skud, stiller ikke D1 anderledes end et 
hvilket som helst selskab, der må se sit 
underskud afskåret som følge af fusionsbe-
skatningens hovedregel i FUSL § 8, stk. 6. 
På dette punkt er afgørelsen derfor næppe 
korrekt. Og det samme gør sig derfor 
gældende for D2’s underskud forud D1’s 
udtræden af sambeskatningen; dette kun-
ne ikke have været udnyttet under fortsat 

Den omstændighed, at D1 selv kunne have videreført 
underskuddet som et særunderskud, stiller ikke D1 
anderledes end et hvilket som helst selskab, der må  

se sit underskud afskåret som følge af fusions- 
beskatningens hovedregel i FUSL § 8, stk. 6. 
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sambeskatning og omfattes derfor ikke af  
fusionsbeskatningsreglens undtagelse, 
men af hovedreglen om afskæring ved 
fusion.

Derimod er afgørelsen korrekt, for så vidt 
angår H. Da H’s sambeskatning med D1 
havde været afbrudt, var betingelsen i SEL 
§ 31, stk. 2, 9. pkt., om uafbrudt sambeskat-
ning ikke opfyldt, og H kunne ikke udnytte 
D1’s underskud fra 2010 og 2017. Da H’s  
sambeskatning med D2 omvendt ikke 
havde været afbrudt, kunne H udnytte  
D2’s underskud.

Partnerselskab • individuelle kapital-
konti • virksomhedsordningen • udlån 
• ikke hævning
SKM 2023.59 SR: I et partnerselskab del-
tog blandt andet en række fysiske personer 
som partnere. Hvert års overskudsfordeling 
mellem partnerne blev besluttet efter for-
handling på selskabets ordinære general-
forsamling i første halvdel af det efterfølg-
ende kalenderår. Efter beslutning om over-
skudsfordeling henstod den enkelte part-
ners overskudsandel på partnerens kapi-
talkonto i selskabet. De enkelte partnere 
havde derfor forskellige kapitalkonti. 

Skatterådet fandt, at partnernes indivi-
duelle indeståender på kapitalkontiene 
måtte anses som prorata udlån til de øvrige 

partnere. Skatterådet tiltrådte i den for- 
bindelse Skats indstilling om, at individu- 
elle kapitalkonti ikke kan anses som egen-
kapital i et partnerselskab, fordi dette ville 
forrykke ejerforholdet mellem deltagerne. 
Partnernes kapitalkonti skulle anses som 
erhvervsmæssige mellemregninger, der 
kunne indgå i virksomhedsordningen. 

Skatterådet lagde herved vægt på, at der 
var tale om en sædvanlig mellemregnings-
ordning og en som udgangspunkt midlerti-
dig placering. Det ville ikke have betydning, 
hvis partnerne kollektivt besluttede at lade 
mindstebeløb stå på denne mellemregning 
i en længere periode, hvis dette var drifts-
mæssigt begrundet.

Kommentar
Afgørelsen er materielt korrekt, men ba-
seret på en misforstået retsopfattelse og 
upræcis juridisk analyse.

Et partnerselskab er, ligesom et interes- 
sentskab og et kommanditselskab, en selv- 
stændig selskabsretlig enhed. Et partner- 
selskab defineres i selskabslovens § 5, nr. 
21, som et kommanditselskab, hvor kom-
manditisterne har indskudt en bestemt  
kapital, som er fordelt på aktier. Et kom-
manditselskab defineres selskabsretligt 
som et samvirke, hvor der er mindst én 
komplementar, der hæfter personligt, 
og mindst én kommanditist, der hæfter 

begrænset. Et interessentskab er et sam-
virke med mindst to deltagere, der hæfter 
personligt og solidarisk. 

Der gælder for de nævnte selskabsfor-
mer en selskabsretlig aftalefrihed, og det 
er derfor den konkrete selskabsaftale, 
der bestemmer ejerforholdet mellem 
deltagerne, og herunder om ejerforhold 
og overskudsfordeling skal afgøres efter 
kapitalkonti eller en anden fastsat forde-
lingsnøgle. Det er ligeledes den konkrete 
selskabsaftale, der bestemmer, i hvilket 
omfang deltagernes indskud skal anses 
som selskabets egenkapital, der hæfter 
direkte overfor kreditorerne, eller som  
lånekapital, der har status som anden sim-
pel gæld i selskabet. 

Det er således en selskabsretlig mis- 
forståelse, når Skat i sin indstilling i den  
aktuelle sag antager, at deltagerne i et 
partnerselskab ikke kan have forskellige 
kapitalkonti, fordi dette ville forrykke det  
indbyrdes ejerforhold mellem partnerne. 
En sådan antagelse kan ikke udledes af  
den valgte selskabsform, men afhænger  
af den konkrete selskabsaftale. Der er så- 
ledes selskabsretligt intet til hinder for, 
at deltagerne i fx et partnerselskab kan 
have ens ejerandele og samtidig via uens 
kapitalkonti stiller egenkapital til rådighed 
for selskabet i forskelligt omfang. Helt til-
svarende som dette kan være tilfældet i et 
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aktieselskab, hvor fx en A-klasse kan have 
én matematisk ejerandel og samtidig via en 
forlods udbytteret har en yderligere andel 
af selskabets egenkapital.

I den aktuelle sag var indholdet af den 
konkrete selskabsaftale, ifølge det offent-
liggjorte referat, ikke nærmere belyst. Det 
er derfor ikke muligt at vurdere, om de på- 
gældende partneres kapitalkonti civilret-
ligt bedømt fuldt ud var egenkapital, der 
hæftede overfor selskabets kreditorer, eller 
delvis lånekapital, som blot var almindeligt 
udlån og dermed for selskabet simpel gæld 
på linje med anden gæld. 

Den korrekte civilretlige kvalifikation er 
afgørende for den skattemæssige be-
handling. Hvis en partners indestående på 
kapitalkonto hæfter direkte overfor tredje-
mand, er det en del af selskabsformuen og 
er derfor egenkapital og ikke udlån, og der 
kan så, selvfølgelig, ikke opstå spørgsmål 
om, hvorvidt indeståendet skal anses for 
hævet fra virksomhedsordningen. Er der 
derimod tale om udlån, er det imidlertid 
principielt nødvendigt at vurdere, om ud-
lånet knytter sig til virksomheden eller skal 
anses som en hævning.

Højesteret har med SKM 2013.505 (Gen-
Om 8-2013) fastslået, at udlån fra virksom-
hedsordningen skal kvalificeres som en 

hævning, hvis det ikke har ”tilknytning” til 
den erhvervsmæssige aktivitet, der drives 
i virksomhedsskatteordningen. Dette har 
støtte i forarbejderne, der som eksempel 
sondrer mellem kreditgivning til varedebi-
torer og privatlångivning til nærtstående. 
Men Højesterets præmisser gav ikke mere 
detaljeret vejledning til vurderingen af, 
hvornår der vil foreligge en så kvalificeret 
”tilknytning” til virksomhedsaktiviteten, 
at udlån eller anden form for finansiering 
ikke kan anses som en hævning. Dette skal 
derfor altid vurderes konkret.

Det er allerede med SKM 2014.764 SR 
fastslået, at partneres udlån til deres part-
nerselskab har fornøden ”tilknytning” og 
derfor kan indgå i virksomhedsordningen. 
Der er tale om en sædvanlig driftsfinan-
siering af et partnerselskab. Dette gælder, 
uanset om der er tale om en ”midlertidig” 
finansiering eller en mere permanent. 
På dette punkt er den aktuelle afgørelse 
således ukontroversiel.

Den aktuelle afgørelse rummer imidlertid, 
ligesom SKM 2014.764 SR, det fejlræson-
nement, at partnerselskabets skattemæs- 
sige transparens indebærer, at der i relation 
til udlån fra partner til partnerselskab skal 
ses bort fra partnerselskabet, så udlån i 
stedet anses som udlån prorata til de øvrige 
partnere. Da de øvrige partnere imidlertid 
ikke civilretligt hæfter for de pågældende 
lån, kan de ikke skatteretligt anses som 
debitorer for lånet. 

Det forekommer derfor mere rigtigt, at så- 
danne udlån skatteretligt henføres til part-
nerselskabet som en nødvendig begræns-
ning af den skattemæssige transparens, 
fordi det er partnerselskabets egenkapital, 
der hæfter for lånet - eller i stedet henføres 
til den komplementar, der i sidste ende 
hæfter personligt for partnerselskabets for-
pligtelser. Dette er dog et mere akademisk 
spørgsmål.

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

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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