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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 14/3 2016 ikke grundlag for at tage hensyn til 

et tidsbegrænset lejemål med hovedaktionærens barn og dennes bekendte ved værdian-

sættelsen af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionærens børn. 

 

I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 14/3 2016 forelå bl.a. spørgsmålet, om 

der ved værdiansættelsen af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktio-

nærens børn var grundlag for at tage hensyn til et tidsbegrænset lejemål indgået mellem 

på den ene side selskabet og på den anden side henholdsvis hovedaktionærens børn og 

det ene barns bekendte som lejere. 

 

Retsgrundlag 
Efter ligningslovens § 2, stk. 1 skal fysiske eller juridiske personer omfattet af denne 

bestemmelse anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktio-

ner i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var af-

sluttet mellem uafhængige parter. Dette gælder følgelig også transaktioner mellem sel-

skab og hovedaktionær, herunder hovedaktionærens nærtstående.   

 

For værdiansættelsen af fast ejendom ved overdragelse mellem selskab og hovedakti-

onær, anerkendte skattemyndighederne i en periode i 1980´erne, at principperne i cirku-

lære nr. 185 af 17/11 1982 kunne anvendes som værdiansættelsesnorm ikke blot ved 

overdragelser mellem parter, der var umiddelbart omfattet af cirkulæret, dvs. parter om-

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 10. maj 2016 
 
 

Udskrevet 25-05-2016, kl. 23:04:07 

fattet af den afgiftspligtige personkreds samt dødsboer, men tillige ved overdragelser 

mellem andre nærtstående, herunder ved overdragelser mellem selskab og aktionær.  

 

Fra slutningen af 1980´erne blev værdiansættelsen ved overdragelse mellem selskab og 

aktionær gradvist løsrevet fra 1982-cirkulæret. Denne udvikling kulminerede med ud-

stedelsen af TS-cirk. 2000-5 af 15/3 2000 om værdiansættelse af fast ejendom, der siden 

blev afløst af Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B.3.5.4.3. Af vejledningen a.s. fremgår 

bl.a. - for så vidt ganske kortfattet og i øvrigt lidet vejledende - at:  

”Ved bedømmelsen af, om en ejendomshandel mellem interesseforbundne parter er 

sket i overensstemmelse med armslængdeprincippet, kan der efter administrativ 

praksis som udgangspunkt lægges vægt på den senest offentliggjorte ejendomsvurde-

ring, men skattemyndighederne er ikke bundet af denne vurdering, hvis den ikke gi-

ver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi ved salget. Se 

SKM2013.841.HR. 

Ejendomsvurderingen afspejler fx ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at 

være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. 

Seneste ejendomsvurdering må ikke lægges til grund, hvis der siden ejendomsvurde-

ringen er foretaget ombygning eller modernisering af den pågældende ejendom, som 

giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi.” 

 

Overdragelse af udlejede lejligheder  
For så vidt angår særligt værdiansættelse af udlejede lejligheder har vurderingsmyndig-

hederne gennem mange år fulgt den praksis, at udlejede lejligheder værdiansættes til 50 

pct. af den ansatte værdi for samme lejlighed i ”fri” stand, se herved Den Juridiske Vej-

ledning, afsn. H.A.2.2.1.1.   

 

Det fremgår videre a.s., at:  

”Særlige forhold kan føre til at fravige den omtalte praksis. 

… 

Der kan også være anledning til at gøre undtagelse fra 50 pct.-reglen, hvor ejerlej-

lighedens lejer undtagelsesvis kan siges op med 1 års varsel. Se lejelovens § 83, stk. 

1, litra a sammenholdt med § 84, litra a. 

… 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2134653&chk=210252
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173133#KapXIII#P83
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173133#KapXIII#P83
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173133#KapXIII#P84
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Har ejeren opsigelsesret efter en af de omtalte bestemmelser i lejeloven, skal ejerlej-

ligheden vurderes, som om der var tale om en fri ejerlejlighed, idet der dog kan ind-

rømmes et skønsmæssigt nedslag på op til 20 pct. under hensyn til opsigelsesfristen. 

På samme måde ansættes vurderingen, når lejeaftalen oplyses at være tidsbestemt og 

derfor ophører uden opsigelse ved lejeperiodens udløb. Se lejelovens § 80.” 

       

En værdiansættelse under hensyn til den byrde på ejendommen, som et lejemål er udtryk 

for, er også forudsat i 1982-cirkulærets pkt. 9, hvor det præciseres, at          

”Hvis en ejerlejlighed ved den seneste ejendomsvurdering er ansat som en udlejet 

ejerlejlighed under hensyn til huslejerestriktioner, er den seneste kontantejendoms-

værdi ikke et brugbart sammenligningsgrundlag, hvis ejerlejligheden ved arveud-

lægget eller gaveoverdragelsen er overdraget som »fri« ejerlejlighed. 

I sådanne tilfælde bør skattemyndigheden foretage supplerende undersøgelser, f.eks. 

ved at indhente en udtalelse fra statsskattedirektoratet om ejerlejlighedens værdi i 

handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for værdiansættelsen.” 

 

For så vidt angår overdragelser mellem andre nærtstående end personkredsen omfat-

tet af 1982-cirkulæret er spørgsmålet om en hensyntagen til en byrde i form af eksiste-

rende lejemål derimod uomtalt i Den Juridiske Vejledning, afsn. C.B.3.5.4.3., når bort-

set fra henvisningen til SKM2013.841.HR samt det almindeligt holdte forbehold om, at 

den senest offentliggjorte ejendomsvurdering skal give et retvisende udtryk for ejen-

dommens handelsværdi. 

 

Men det er ved Landsskatterettens kendelse af 20/4 2015, jr. nr. 14-2343356, omtalt i 

JUS 2015-23, fastslået, at værdien af en lejlighed udlejet til tredjemand ved en overdra-

gelse fra selskab til aktionær kunne ansættes efter 50 pct.´s reglen. 

 

 

Overdragelse til en lejer eller lejerens nærtstående 
Spørgsmålet om værdiansættelsen af lejlighed ved overdragelse til en nærtstående, der 

tillige er lejer af lejligheden, har foreligget flere gange i praksis. 

 

I sagen ref. i TfS 2005, 383 H (Tårs Rørteknik ApS), omtalt i JUS 2005/12, tiltrådte en 

enig Højesteret, at der ved fastsættelsen af en ejendoms handelsværdi ved overdragelse 
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fra et selskab til hovedanpartshaverens søn ikke var grundlag for at tage hensyn til 

lejemålet mellem selskabet og sønnen. 

 

Nogle år senere fik Højesteret med sagen ref. i SKM2013.841.HR, omtalt i JUS 

2013/49, forelagt spørgsmålet om værdiansættelsen ved overdragelse fra et selskab til 

hovedaktionæren af en lejlighed, som selskabet havde erhvervet med henblik på udlej-

ning til hovedaktionærens sønner, og som fortsat var udlejet til sønnerne ved overdragel-

sen. Højesteret antog her, at selskabets lejemål med hovedaktionærens sønner under 

disse omstændigheder ikke kunne anses at udgøre en sådan byrde for forældrene som 

købere, at lejemålet havde betydning for fastsættelsen af lejlighedens handelsværdi ved 

salget fra forældrenes selskab til forældrene.  

 

 

Landsskatterettens kendelse af 14/3 2016, jr. nr. 15-1423761 

Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 14/3 2016 ligger så at sige i krydsfeltet 

mellem de ovenomtalte sager.  

 

Sagen drejede sig om et selskab stiftet i 2011 med det formål at erhverve en konkret 

ejerlejlighed. Lejligheden blev erhvervet for 2,35 mio. kr., og ifølge Det Centrale Per-

sonregister blev anpartshaverens datter kort tid herefter registreret som tilmeldt på adres-

sen. Hovedanpartshaverens andet barn, en søn, blev registreret som tilmeldt på adressen 

fra den august 2014, og sønnens tidligere klassekammerat fra gymnasiet blev tilmeldt fra 

den 29/1 2015.  

 

I forbindelse med en påtænkt overdragelse af lejligheden fra selskabet til hovedanparts-

haverens to børn med virkning fra 1/3 2015 anmodede parterne den 2/2 2015 om et bin-

dende svar på, om lejligheden kunne værdiansættes til 2,28 mio. kr.  

 

Parterne var nået frem til denne værdiansættelse med udgangspunkt i en skønnet han-

delsværdi på 2,6 mio. kr. med fradrag af et skønsmæssigt nedslag på 320.000 kr. støttet 

på, at lejligheden var udlejet. Sammen med anmodningen om det bindende svar frem-

sendte parterne en lejekontrakt, hvorefter lejeforholdet mellem på den ene side selskabet 

og på den anden side datteren og tredjemand var påbegyndt 1/2 2015 og ophørte uden 

yderligere varsel den 1/7 2017, hvis der ikke mellem lejer og udlejer var indgået anden 
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aftale inden da. Endvidere var oplyst, at datteren havde fremlejet ”hendes” værelse i 

lejligheden til sønnen, uden at der dog var fremlagt en fremlejeaftale. Det fremgik ikke 

af et udkast til købsaftale, dateret den 2/2 2015, at ejerlejligheden var udlejet, og det 

fremgik ikke af købsaftalen, at de to børn som købere skulle respektere den indgåede 

lejeaftale med sønnens bekendte.  

 

Den offentlige vurdering for lejligheden var 1,85 mio. kr., medens SKAT´s vurderings-

afdeling i oktober 2014 ansatte handelsværdien til 2,65 mio. kr.  

 

Forud for ovenstående hændelsesforløb havde parterne ved en anmodning af 22/9 2014 

anmodet om et bindende svar på samme spørgsmål, og dermed på et tidspunkt, hvor 

alene anpartshaverens to børn var tilmeldt på adressen.  

 

Ved et bindende svar fra 25/3 2015 meddelte SKAT, at lejligheden ved den påtænkte 

overdragelse ikke kunne værdiansættes til 2,28 mio. kr., som parterne havde forespurgt 

til i anmodningen om det bindende svar.  

 

Dette svar blev fastholdt af Landsskatteretten, der om retsgrundlaget henviste til lig-

ningslovens § 2 samt konstaterede, at:  

”For så vidt angår udlejede ejerlejligheder, følger det af SKATs juridiske vejledning, 

afsnit H.A.2.2.1.1, at der på baggrund af indberettede salgspriser på udlejede ejer-

lejligheder siden 18. almindelige vurdering pr. 1. januar 1986 har dannet sig en ad-

ministrativ praksis, hvorefter ejendomsværdien for en udlejet ejerlejlighed alminde-

ligvis ansættes til 50 % af, hvad ejendomsværdien ville være blevet ansat til, hvis 

ejerlejligheden havde været fri. Særlige forhold kan dog føre til, at denne praksis 

fraviges. Der vil således kunne gøres undtagelse i de tilfælde, hvor lejeren vil kunne 

opsiges med 1 års varsel, jf. lejelovens § 83, stk. 1, litra a, sammenholdt med § 84, 

og § 86, stk. 1. I sådanne tilfælde skal lejligheden vurderes, som om der var tale 

om en fri ejerlejlighed, idet der dog kan indrømmes et skønsmæssigt nedslag på op 
til 20 % under hensyn til opsigelsesfristen {udhævet her}. Det samme gælder i til-

fælde, hvor lejeaftalen er tidsbestemt og derfor ophører uden opsigelse ved lejeperi-

odens udløb.” 
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I den konkrete sag fandt Landsskatteretten ikke, henset til den kortere delvise udlejning 

af lejligheden, og muligheden for udlejer og lejer at indgå aftale om opsigelse før den 

tidsbestemte lejeperiodes ophør”, at udlejningen til datteren og sønnens bekendte ud-

gjorde en sådan byrde for datteren og sønnen som købere, at ”…dette ved værdiansæt-

telsen i forbindelse med overdragelsen kan medføre et nedslag i henhold til ovennævnte 

praksis”. 

 

Med Landsskatterettens kendelse er knæsat, at principperne i den i vurderingsvejlednin-

gen beskrevne praksis om 50 pct.´s reglen samt om et skønsmæssigt nedslag på op til 20 

pct. vil kunne bringes i anvendelse, jf. nærmere Juridisk Vejledning, afsn. H.A.2.2.1.1., 

ved værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter 

efter ligningslovens § 2, og herunder altså, hvor værdiansættelsen af lejligheden som fri 

er baseret, ikke på den offentlige vurdering, men på en skønnet handelsværdi.  

 

Set i lyset af hændelsesforløbet i den her foreliggende sag forekommer det dog ikke 

overraskende, at denne praksis ikke ansås for anvendelig i den konkrete sag. 

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 


