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 Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at en aktieoverdragelse mel-

lem ægtefæller efter emigration til et andet EU-land ville medføre, at en exitskat for-

faldt, da § 4, stk. 2, jf. kildeskattelovens § 26 B, som følge af skattepligtens bortfald ikke 

åbnede mulighed for en skattefri overdragelse til ægtefæller.  

 

Skatterådets bindende svar ref. i SKM2015.314.SR vedrører spørgsmålet om, hvorvidt 

kildeskattelovens § 26 B, hvorefter den med overdrageren samlevende ægtefælle succe-

derer i overdragerens skattemæssige stilling, kan udstrækkes til at omfatte en aktieover-

dragelser mellem ægtefæller emigreret til et andet EU-land, eller om en ægtefælleintern 

aktieoverdragelse medfører forfald af exitskat efter aktieavancebeskatningslovens § 38 

som ved salg af aktierne til tredjemand. 

 

Efter aktieavancebeskatningslovens § 38, stk. 1, 1. pkt. anses gevinst og tab på aktier 

som udgangspunkt som realiseret, hvis gevinsten eller tabet vedrører en aktie, der er 

omfattet af dansk beskatning, og den danske beskatningsret ophører af anden grund end 

den skattepligtiges død. Det samme gælder efter § 38, stk. 1, 3. pkt., når en person efter 

bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en 

fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark.  

 

Reglerne i § 38 om exitbeskatning ledsages af bestemmelserne i §§ 39 og 39 A om hen-

stand med betaling af den beregnede skat, når betalingen skyldes ophør af skattepligt 

efter kildeskattelovens § 1, eller den pågældende skatteyder efter bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst er blevet hjemmehørende uden for Danmark. For at 

opnå henstand skal en række betingelser være opfyldt, herunder at der ved fraflytning 

indgives selvangivelse og en beholdningsoversigt efter § 39 A samt herudover eventuelt 

http://www.v.dk/
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sikkerhedsstillelse ved emigration til tredjelande. Efter § 39 A forfalder henstandsbelø-

bet til betaling efter de nærmere regler i § 39 A ved afståelse.  

 

Som allerede berørt var spørgsmålet i den foreliggende sag, om kildeskattelovens § 4, jf. 

§ 26 B om overdragelse af aktiver mellem ægtefæller med skattemæssig succession før-

te til, at henstandsbeløbet forfaldt ved en intern overdragelse af aktier mellem ægtefæl-

ler bosat i et andet EU-land. 

 

Efter § 4, stk. 2 finder bl.a. § 26 B anvendelse på samlevende ægtefæller, der begge er 

skattepligtige til Danmark efter § 1. Af § 4, stk. 6 fremgår videre, at bortfalder skatte-

pligten efter § 1 for en af ægtefællerne eller for begge, anses samlivet i skattemæssig 

henseende for ophævet på tidspunktet for skattepligtens bortfald. Endelig fremgår af § 

27, at § 26 B ikke gælder for overdragelse af aktiver og passiver mellem ægtefæller, der 

efter reglerne i § 4 anses for samlevende, hvis en af ægtefællerne skattemæssigt er 

hjemmehørende i udlandet. 

 

 

SKM2015.314.SR 
Den konkrete sag drejede sig om et ægtepar, der i 2012 var emigreret til et andet EU-

land. SKAT havde anerkendt, at ægtefællernes ubegrænsede skattepligt til Danmark var 

ophørt pr. 17/10 2012, ligesom SKAT havde anerkendt exit-avanceopgørelsen for man-

den vedrørende nærmere angivne aktier, herunder aktier i et hovedaktionærselskab 

hjemmehørende i et tredjeland, ligesom der var opgjort en fraflytterskat med henstand 

på et nærmere angivet beløb. Ægtefællerne indgav endvidere årligt selvangivelse til 

Danmark efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 11.  

 

Manden påtænkte nu at overdrage halvdelen af aktierne i hovedaktionærselskabet til den 

med ham samlevende ægtefælle, formentlig i form af en gaveoverdragelse.  

 

På denne baggrund forespurgte manden til, om den påtænkte overdragelse ville medføre 

forfald af exitskat.  

 

http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG20101403_P1?src=document&versid=904-1-2013
http://msoeg.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG20101403_P1?src=document&versid=904-1-2013
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Skatteyderens grundlæggende synspunkt var her, at overdragelsen var omfattet af kilde-

skattelovens § 26 B, set i lyset af de EU-retlige principper om fri etableringsret og fri 

bevægelighed for personer og arbejdskraft.  

 

Endvidere henviste skatteyderen til, at den ægtefælleinterne aktieoverdragelse kunne 

have været gennemført med skattemæssig succession forud for emigrationen, og videre, 

at ægtefællen ved ejerægtefællens dødsfald efter dødsboskattelovens §§ 51 og 65 kunne 

indtræde i henstandsordningen.  

 

Skatterådets afgørelse 
Skatterådet fandt imidlertid ikke at kunne lægge disse synspunkter til grund, og oplyste 

i det bindende svar, at den påtænkte afståelse af de omhandlede aktier til skatteyderens 

samlevende ægtefælle ville medføre forfald af fraflytterskat. 

 

Skatterådet, der tiltrådte SKAT´s indstilling og begrundelse, tog afsæt i, at kildeskatte-

lovens regler som følge af skattepligtens bortfald ikke åbnede mulighed for et skattefrit 

salg, og at exitskatten derfor forfaldt ved en overdragelse til ægtefællen.  

 

Videre bemærkede Skatterådet, at en betaling af exitskat var udtryk for betaling af skat 

af en gevinst på aktier, som var opnået, medens skatteyderen var skattepligtig til Dan-

mark.  

 

Ved dernæst vurderingen af, om de nationale skatteregler var i overensstemmelse med 

EU-retten, tog Skatterådet afsæt i, at den situation, at der efter opgørelse af exitskat 

skete overdragelse af aktier mellem samlevende ægtefæller, der var fraflyttet Danmark, 

ikke var sammenlignelig med den situation, at der skete overdragelse af aktier mellem 

samlevende ægtefæller bosat i Danmark. Det forhold, at der ikke længere ydes henstand 

med betalingen af den opgjorte exitskat, var således ikke udtryk for forskelsbehandling. 

 

Efter SKATs opfattelse fulgte det af SKM2014.810.HR og SKM2014.608.LSR, at der 

ved besvarelsen af de rejste spørgsmål måtte lægges afgørende vægt på, at der var fore-

taget en endelig opgørelse af exitskatten på udflytningstidspunktet, og at der således 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2167801
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2161663
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ikke blev opkrævet en ny skat, ligesom der ikke blev tale om betaling af et større beløb 

end henstandsbeløbet. 

 

Efter Skatterådets opfattelse var reglerne på den baggrund ikke i strid med EU-

reglerne. 

 

Som det således fremgår, kan de lempelige ægtefællebeskatningsregler efter Skatterå-

dets opfattelse ikke udstrækkes til at omfatte overdragelser mellem ægtefæller, der er 

bosat i udlandet. Set i dette lys bør ægtefæller i sagens natur også søge at få afklaret den 

ægtefælleformueretlige forud for emigrationen.  

 

Se hertil sagen ref. i SKM2012.490.SR, omtalt i JUS 2012/40, hvor et ægtepar øjnede 

mulighed for at klare frisag ved at flytte tilbage til Danmark for her at gennemføre de 

ønskede dispositioner.  

 

I den pågældende sag solgte en skatteyder i 2008 en dansk landbrugsejendom med en 

avance på ca. 16 mio. kr. og genanbragte knap 14 mio. kr. af denne avance i en fransk 

landbrugsejendom erhvervet i marts 2009. Den danske ejendom var ejet fuldt ud af 

manden, medens den franske ejendom blev erhvervet af skatteyderen og dennes hustru i 

lige sameje.  

 

I juli 2009 bosatte familien sig på den franske ejendom, og manden fik henstand med 

avanceskatten efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B, stk. 2, jf. kildeskattelo-

vens § 73 E. Skattemyndighederne havde i denne forbindelse fejlagtigt fået oplyst, at 

manden alene havde købt den franske ejendom. Hustruen og parrets 4 mindreårige børn 

vendte efter 1½ år tilbage til Danmark og tog bolig i den ejerbolig, som familien fraflyt-

tede i juli 2009, og som det ikke var lykkedes at få solgt i mellemtiden. Manden forblev 

i Frankrig for at drive den franske ejendom, men var på jævnlige besøg i Danmark, hvor 

han opholdte sig i ejerboligen, som tilhørte ham alene.  

 

I sommeren 2011 traf manden og hustruen beslutning om at lade sig separere med hen-

blik på skilsmisse. Forud for skilsmissen ønskede parterne at få klarhed over de skatte-

mæssige konsekvenser vedrørende den genbragte ejendomsavance.   
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Skatterådet tilkendegav her, at hustruen måtte anses som fuldt skattepligtig fra 1.1. 

2011, ligesom rådet antog, at manden ville blive fuldt skattepligtig til Danmark ved va-

retagelse af visse arbejdsopgaver under ophold i Danmark.  

 

Som anført i JUS 2012/40 lå det ikke fjernt at forestille sig, at hustruens andel af den 

franske ejendom blev overdraget til manden, når denne blev skattepligtig til Danmark, 

og overdragelsen således kunne finde sted uden beskatning af den del af den genanbrag-

te avance, der vedrørte hustruens andel af ejendommen – se dog herved Skatterådets 

forbehold i præmisserne for det bindende svar, hvor Skatterådet udtrykkeligt angav, at 

rådet ikke med afgørelsen havde taget stilling til, om ægtefællerne kunne anses for sam-

levende efter kildeskattelovens § 4.  

 

Også den foreliggende sag giver grundlag for sådanne overvejelser, men det må nok 

forventes, at skattemyndighederne her vil foretage en nærmere vurdering af, hvorvidt 

ægtefællerne rent faktisk må anses for indrejst – før aktieoverdragelsen - og herefter 

udrejst på ny – efter aktieoverdragelsen.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 


