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En familie fik ved Retten i Århus ved en dom af 12/1 2009 medhold i, at 
unoterede aktier i 4 selskaber kunne værdiansættes til formueskattekursen 
ved overdragelse af de respektive selskaber fra moderen til familiens 4 
børn.  
 

Ligningsrådet fastsatte i 2000 nye vejledende for værdiansættelse af bl.a. fast ejendom 

og aktier ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, TS-cirk. 2000-5 og TS-

cirk. 2000-9. Ved overdragelser mellem den gaveafgiftspligtige personkreds og ved ar-

veudlæg finder det velkendte cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættel-

se af aktiver og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning dog fortsat anven-

delse.  

Om overdragelse af aktier i familieforhold fremgår af 1982-cirkulærets pkt. 17, stk. 2, at 

”Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil 

der ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra stedfundne omsæt-

ninger, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvend-

te overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs ud-

regnet efter de af Ligningsrådet fastsatte retningslinjer for beregning af formueskatte-

kursen kunne anvendes ved værdiansættelsen.” 

En kursansættelse opgjort efter retningslinjerne for beregning af formueskattekursen har 

traditionelt ført frem til en gunstig værdiansættelse for parterne. Dette forhold afføder 

selvsagt spørgsmålet om, i hvilket omfang disse værdiansættelsesprincipper er bindende 

for skattemyndighederne.   

http://www.v.dk/
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Til forskel fra 1982-cirkulærets værdiansættelsesprincipper for fast ejendom, jf. cirkulæ-

rets pkt. 6 om +/- 15 pct.´s reglen, som den gaveafgiftspligtige personkreds kan støtte ret 

på, har skattemyndighederne efter praksis stedse haft en vis adgang til at korrigere vær-

diansættelser af unoterede aktier, der er foretaget efter cirkulærets pkt. 17. Se herom 

nærmere bl.a. Søren Rasmussen, SpO 1988, s. 62 ff. samt Bodil Christiansen og Torben 

Bagge, Revisorbladet 1996, nr. 7, s. 24 ff. Denne praksis forudsattes videreført med bo-

afgiftsloven fra 1995, jf. lov nr. 426 af 14/6 1995.  

Som svar på flere spørgsmål fra Folketingets Skatteudvalg, optrykt som bilag til Skatte-

udvalgets Betænkning til den senere boafgiftslov, tilkendegav den daværende skattemi-

nister, Carsten Koch, således bl.a., at:  

For så vidt angår spørgsmålet om udviklingen i praksis, foreligger der ikke statistisk 

materiale, som kan danne grundlag for den ønskede opgørelse. Foranlediget af 

spørgsmålet har Told- og Skattestyrelsen været i kontakt med nogle told- og skattere-

gioner (Horsens, Nærum, Ålborg og Århus) og dér fået bekræftet, at værdiansættelsen 

af unoterede aktier ved gaveafgiftspligtige overdragelser nøje følger cirkulære nr. 185 

af 17. november 1982, hvorefter den relevante formueskattekurs lægges til grund, med 

mindre der foreligger relevant omsætning af aktierne til tredjemand eller andre helt 

specielle forhold, jf. nærmere nedenfor. 

… 

Selv om også disse sager naturligvis er konkrete, fastslår forhåndsbeskederne, at akti-

erne i gavesammenhæng skal værdiansættes til værdien i handel og vandel på det af-

gørende tidspunkt for afgiftsberegningen, jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, 

samt at en overdragelseskurs efter de af Ligningsrådet fastsatte retningslinier for be-

regning af skattekursen, bortset fra ekstreme tilfælde, ikke vil blive kritiseret skatte-

mæssigt.  

… 
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Efter cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er der dog, som også fastslået af Lig-

ningsrådet og Landsskatteretten, visse situationer, hvor formueskattekursen ikke giver 

et retvisende udtryk for aktiernes værdi i handel og vandel. Det kan være tilfældet på 

grund af stedfundne omsætninger af aktierne til tredjemand eller på grund af indtrufne 

faktiske eller retlige ændringer i og omkring det pågældende selskab, som ikke har 

fundet udtryk i det årsregnskab, der som udgangspunkt skal danne grundlag for be-

regning af den relevante formueskattekurs. I sidstnævnte tilfælde, og hvor gaveover-

dragelsen finder sted sidst i et regnskabsår, vil det kommende årsregnskab eventuelt 

kunne forlanges lagt til grund ved beregningen af overdragelseskursen.” 

Praksis efter vedtagelsen af boafgiftsloven har kun frembragt få offentliggjorte afgørel-

ser om værdiansættelse af unoterede aktier på grundlag af skattekursen for aktierne ved 

overdragelse i familieforhold:   

I afgørelsen ref. i TfS 2000, 369 LSR blev skattekursen umiddelbart lagt til grund.  

Afgørelserne ref. i TfS 2007, 445 LSR og TfS 2008, 1149 BR drejede sig om valg af 

metode ved opgørelsen af skattekursen – men derimod ikke, om skattekursen generelt 

skulle fraviges til fordel for en tilnærmet opgørelse af de reelle handelsværdier.  

TfS 2006, 102 LSR og TfS 2008, 1012 LSR drejede sig om rækkevidden af reglerne om 

for anvendelse af skattekursen. I sagen ref. i TfS 2008, 1012 anfægtede skattemyndighe-

derne parternes værdiansættelse på baggrund af skattekursen, men da som følge af, at 

den omtvistede post aktier – umiddelbart efter salg fra far til søn – blev afhændet af 

sønnen til tredjemand til en værdi, der var 2½ gang større end værdien opgjort på grund-

lag af skattekursen. Landsskatteretten henviste bl.a. til, at der forelå oplysninger om 

handelsværdien af den overdragne aktiepost, at der tidsmæssigt var sammenfald mellem 

overdragelserne af kapitalandelene, samt at det måtte lægges til grund, at handelsværdi-

en af aktieposten var parterne bekendt på overdragelsestidspunktet. 

Skattekursen spiller således fortsat en meget væsentlig rolle ved værdiansættelsen af 

unoterede aktier ved overdragelse inden for den gaveafgiftspligtige kreds. 
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Dette udgangspunkt er blevet yderligere funderet med Retten i Århus´s dom af 12. janu-

ar 2009.  

Sagen drejede sig om værdiansættelse af unoterede anparter i 4 selskaber ved gaveover-

dragelse af de respektive selskaber fra en moder til 4 børn. Dommen indeholder ikke en 

fuldstændig sagsfremstilling, men det fremgår, at der var tale om 4 nystiftede anpartssel-

skaber med en nominel kapital på 125.000 kr., samt at der i tilknytning til gaveoverdra-

gelsen af selskaberne var foretaget en kapitalforhøjelse på nom. 5.000 kr. i hvert af de 4 

selskaber ved apportindskud af aktier og anparter i forældrenes koncern med tilhørende 

datterselskaber. 

Familien havde ved gaveanmeldelsen værdiansat anparterne i hvert af de 4 selskaber til 

kurs 100, svarende til en værdi på 130.000 kr. Ved denne værdiansættelse havde famili-

en anvendt skattekursen for så vidt angik værdiansættelsen af de ved apportindskuddet 

indskudte aktier.  

Landsskatteretten forhøjede ved en kendelse af 21/12 2007 værdien af de gaveoverdrag-

ne anparter fra kurs 100 til kurs 1050.  

Denne kendelse er nu blevet ændret ved Retten i Århus´ dom af 12/1 2009.  

Vedrørende værdiansættelsen af de indskudte aktier og anparter anførte Retten, at der 

ikke forelå oplysninger om omsætning af disse, som gav noget sikkert grundlag for at 

fastsætte handelsværdien. På den baggrund fandt retten, at familien var berettiget til at 

anvende formueskattekursen som hjælperegel til at fastsætte værdien, jf. værdiansættel-

sescirkulærets pkt. 17, stk. 2. Retten bemærkede videre, at skattemyndighederne ikke 

havde fremsat konkret begrundede indsigelser mod den formueskattekurs, som familiens 

revisor havde beregnet. Herefter fandt Retten ikke grundlag for at tilsidesætte den be-

regnede formueskattekurs, idet dog værdien af det kontante indskud skulle fastsættes til 

125.000 kr. pr. selskab.  
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På den baggrund fandt retten, at værdien af anparterne i hvert af de 4 selskaber skulle 

fastsættes til 130.000 kr., svarende til værdiansættelsen i forbindelse med gaveanmel-

delsen.  

Dommen funderer, at formueskattekursen fortsat er en ret stærk formodningsregel ved 

værdiansættelsen af unoterede aktier.  

 

_______ o _______ 
 

 


