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af 12/11 2015, jr. nr. 13-6430849 © 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 12/11 2015, jr. nr. 6430849, at jordtilliggen-

det til en landbrugsejendom under udstykning ikke kunne anses som en selvstændigt 

vurderet ejendom i relation til værdiansættelse af ejendommen efter 1982-

værdiansættelsescirkulæret ved overdragelse fra far til søn. 15 pct.´s reglen kunne såle-

des ikke anvendes ved værdiansættelsen, der i stedet blev foretaget skønsmæssigt. 

 

Sagen illustrerer afgrænsningen mellem på den ene side tilfælde, hvor der er tale om en 

ejendom, der er selvstændigt vurderet, og hvor der er grundlag for anvende +/- 15 pct.´s 

reglen korrigeret for ændringer indtruffet i tidsrummet mellem vurderingen og overdra-

gelsen, og på den anden side tilfælde, hvor der er tale om overdragelse af et jordstykke 

hidrørende fra en sådan ejendom. 

 

Landsskatterettens kendelse af 12/11 2015 drejer sig om de grundlæggende betingelser 

for at anvende cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passi-

ver i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning ved overdragelse af fast ejendom indenfor 

den gaveafgiftspligtige personkreds. 

 

Cirkulærets pkt. 6, stk. 2 omfatter den velkendte regel om, at ”Hvis boets eller parternes 

værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 pct. højere eller lavere end den 

nævnte kontantejendomsværdi, skal værdiansættelsen lægges til grund ved beregningen 

af arve- eller gaveafgiften.” 

 

http://www.v.dk/
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+/- 15 pct.´s reglen ved delsalg 
Landsskatterettens kendelse af 12/11 2015 vedrører nærmere spørgsmålet om adgangen 

til at anvende +/- 15 pct.´s reglen ved værdiansættelse af fast ejendom i tilfælde, hvor en 

overdragelse alene omfatter dele af en given ejendom.  

 

Landsskatteretten anlagde i midten af 1990´erne det synspunkt, at +/- 15 pct.´s reglen 

alene gjaldt ”…i forhold til den senest forud for gaveoverdragelsen bekendtgjorte ejen-

domsværdi. I de tilfælde, hvor en ejendom ikke var selvstændigt vurderet på overdragel-

sestidspunktet, kunne handelsværdien af denne derfor ansættes uden regulering efter 

15%-reglen.”, jf. TfS 1997, 185 LSR, hvilket antageligvis må forstås således, at der kan 

foretages en skønsmæssig ansættelse.  Dette i modsætning til tilfælde, hvor vurderingen 

for én og samme ejendom ”…skulle korrigeres for ændringer, der var indtruffet i tids-

rummet mellem denne og udlægstidspunktet.”, jf. TfS 1996, 918 LSR. 

 

 

Landsskatterettens kendelse af 12/11 2015 
Denne problemstilling var på ny fremme i sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse 

af 12/11 2015. I den pågældende sag havde en fader den 18/1 2013 overdraget den væ-

sentligste del af jordtilliggendet til en landbrugsejendom, 15 ha., til en søn for 1,76 mio. 

kr., medens ejendommens stuehus og driftsbygninger med et areal på 3 ha. efterfølgende 

var blevet solgt til en fremmed. 

 

I forbindelse med besvarelsen af en anmodning om bindende svar vedrørende bl.a. vær-

diansættelsen ansatte SKAT imidlertid værdien til 2,1 mio. kr. på baggrund af en udta-

lelse fra Ejendomsvurderingen. Ejendomsvurderingens skønsmæssige ansættelse var 

foretaget på baggrund af bl.a. vurderingen pr. 1/10 2012, der endnu ikke var offentlig-

gjort på overdragelsestidspunktet den 18/1 2013. 

 

Som begrundelse for den skønsmæssige ansættelse henviste SKAT til, at den solgte, 

bygningsløse ejendom ikke var selvstændigt vurderet på overdragelsestidspunktet.  

 

Faderen indbragte denne afgørelse for Landsskatteretten og henviste herved til flere ik-

ke-offentliggjorte kendelser fra Landsskatteretten, der efter hans opfattelse førte til, at 
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værdiansættelsen ved overdragelsen kunne foretages med udgangspunkt i den senest 

kendte vurdering med korrektion for konsekvenserne af retlige ændringer, herunder ret-

lige ændringer i form af udstykning af dele af ejendommen.  

 

Faderen henviste således for det første til Landsskatterettens kendelse af 4/1 2007, jr. nr. 

2-7-1942-0317, hvor retten - efter det af faderen oplyste - fandt, at den samlede handels-

værdi af en bygningsparcel (stuehus, driftsbygninger og 9,6 ha jord) udgjorde 1.206.000 

kr. på overdragelsestidspunktet, og videre fandt, at salget af bygningsparcellen måtte 

anses som et delsalg fra en selvstændigt vurderet ejendom. Da købesummen lå inden for 

+/- 15 pct. af den nu anslåede værdi af bygningsparcellen, var der, således som faderen 

gengav Landsskatterettens kendelse, ikke grundlag for at beregne gaveafgift.   

 

Videre henviste faderen til Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2005, 276 LSR, omtalt 

i JUS 2005/17, hvor 4/5 af en landbrugsejendom blev overdraget fra en mor til en søn. 

Landsskatteretten fandt i denne sag, at 15 pct.´s-reglen kunne anvendes, selv om en del 

af ejendommen (en medarbejderbolig med et grundareal på 704 m2 samt knap 6 ha 

skov) ikke medfulgte i handelen. Retten anså handelen som en overdragelse af en vurde-

ret ejendom, som havde undergået retlige ændringer siden sidste vurdering. Ved anven-

delse af 15 pct.´s-reglen skulle seneste vurdering, som omfattede hele ejendommen, her-

efter korrigeres for konsekvenserne af, at en del af ejendommen ikke var omfattet af 

overdragelsen. 

 

 

Landsskatterettens præmisser 
Efter en omtale af regelgrundlaget konstaterede Landsskatteretten i den nu foreliggende 

sag, at retten i kendelsen ref. i TfS 1996, 918 LSR havde tilkendegivet, at værdiansættel-

sescirkulærets pkt. 8 sammenholdt med pkt. 6 naturligt måtte forstås således, at den sidst 

kendte vurdering for en ejendom skal korrigeres for faktiske og retlige ændringer, der er 

indtruffet i tidsrummet mellem denne og overdragelsestidspunktet, og at parternes vær-

diansættelse omregnet til kontantværdi kan lægges til grund ved beregningen af gaveaf-

gift, hvis denne kontantværdiansættelse er højst 15 pct. højere eller lavere end den der-

ved fremfundne korrigerede offentlige vurdering af kontantejendomsværdien. 
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Videre konstaterede Landsskatteretten, at retten derimod i kendelsen ref. i TfS 1997, 185 

LSR havde tilkendegivet, at værdien af et ubebygget areal af en landbrugsejendom, der 

ikke var selvstændigt vurderet på overdragelsestidspunktet, skulle indgå i gaveafgiftsbe-

regningen med den skønnede handelsværdi på overdragelsestidspunktet, jf. § 19 i den 

dagældende arve- og gaveafgiftslov, jf. kildeskattelovens § 16, stk. 3 og 4, og at han-

delsværdien kunne ansættes uden regulering efter 15-procents-reglen i værdiansættelses-

cirkulærets pkt. 6. 

 

I forhold til den konkrete sag var det efter Landsskatterettens opfattelse herefter i første 

række afgørende for sagens udfald, om gavegiver ved de indgåede aftaler til gavemodta-

ger havde overdraget en del af en selvstændigt vurderet ejendom, der var undergået fak-

tiske eller retlige ændringer, der endnu ikke havde givet sig udslag i kontantejendoms-

værdien, eller en del af en fast ejendom, der ikke var selvstændigt vurderet. 

 

Ved denne vurdering tog Landsskatteretten afsæt i det oplyste om, at faderen ved købs-

aftalen havde overdraget den ham tilhørende landbrugsejendom uden beboelse under 

udstykning fra faderens hidtidige landbrugsejendom til sønnen, og at ejendommens 

stuehus og driftsbygninger med et areal på 3 ha efterfølgende blev solgt til tredjemand 

på markedsvilkår. 

 

Efter Landsskatterettens opfattelse kunne den ubebyggede parcel under udstykning un-

der disse omstændigheder ikke anses for at være den ejendom, der tidligere havde været 

vurderet. Der var derfor tale om en ejendom, som ikke var selvstændigt vurderet pr. 1/10 

2010, idet der var tale om en landbrugsejendom med jord, skov, stuehus og driftsbyg-

ninger. 

 

Dette indebar videre, at 15 pct.´s-reglen herefter ikke kunne finde anvendelse i det fore-

liggende tilfælde, og at hovedreglen i boafgiftslovens § 27 om handelsværdien på tids-

punktet for modtagelsen skulle anvendes uden reduktion efter 15 pct.´s-reglen, jf. Lands-

skatterettens kendelse ref. i TfS 1997, 185 LSR.  

Kommentar 
Med Landsskatterettens kendelse har Landsskatteretten fastholdt den linie, der blev ud-

stukket med TfS 1996, 918 LSR og TfS 1997, 185 LSR. 
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For den foreliggende situation, dvs. hvor den oprindelige ejendom udstykkes og de to 

nye ejendomme afstås, førte denne praksis frem til at anskue problemstillingen som af-

ståelse af en frastykket, ikke-selvstændigt vurderet fast ejendom.  

 

Kendelsen fører frem til den åbenbare konklusion, at overdragelse af en fast ejendom i 

familieforhold, hvor udstykning er på tale, som udgangspunkt først bør foretages, når 

den frastykkede del af ejendommen er blevet vurderet, for så vidt der er grundlag for at 

antage, at den offentlige vurdering vil være lavere end en skønnet handelsværdi for 

ejendommen efter boafgiftslovens §§ 12 og 27.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 


