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 Byretten fastholdte ved en dom af 31/3 2016 et skatteankenævns ansættelse af værdien 
af en fast ejendom ved salg fra aktionær til selskab. En afvigelse på 9 pct. mellem den 
aftalte pris og den skønnede handelsværdi kunne ikke anses som så uvæsentlig, at skat-
temæssig korrektion var udelukket.   
 

Byrettens dom af 31/3 2016 drejer sig om en af de klassiske, tilbagevendende problem-

stillinger i skatteretten, nemlig værdiansættelse af et konkret aktiv, in casu en fast ejen-

dom, ved ovedragelse mellem selskab og hovedaktionær.   

 

Skatteyderens hovedsynspunkt i sagen var, at en forskel på 2 mio. kr. mellem på den ene 

side ejendommens handelsværdi på 22 mio. kr. som fastslået ved en sagkyndig vurde-

ring og på den anden side den aftalte købesum på 24 mio. kr. lå indenfor den skønsusik-

kerhed, som en værdiansættelse af ejendommen som liebhaverejendom var forbundet 

med, og at der derfor ikke var grundlag for skattemæssig korrektion.  

 

Et synspunkt om, at skattemyndighederne skal acceptere en mindre eller uvæsentlig 

afvigelse mellem på den ene side den værdi, der fastslås som handelsværdien, og på 

anden side parternes værdiansættelse, forekommer velbegrundet, men synes ikke at have 

noget stærkt retligt fundament.  

 

Gælder der en tolerancetærskel? 
Udgangspunktet for værdiansættelsen af en fast ejendom ved overdragelse mellem sel-

skab og aktionær er efter administrativ praksis de i Juridisk Vejledning, afsn. 

C.B.3.5.4.3 angivne principper. En ejendom skal herefter ansættes til handelsværdien, 

http://www.v.dk/
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og således, at der efter administrativ praksis som udgangspunkt kan lægges vægt på den 

senest offentliggjorte ejendomsvurdering, med mindre den offentlige vurdering ikke er 

et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Rets-

stillingen som angivet i Juridisk Vejledning er i princippet udtryk for en gengivelse af 

det i 2007 ophævede TS-cirk. 2000-5 af 15/3 2000 om værdiansættelse af fast ejendom 

ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Det fremhæves, at +/- 15 pct.´s reg-

len altså ikke finder anvendelse i relation til overdragelser mellem selskab og aktionær.  

 

Om retsudviklingen forud for udstedelsen af TS-cirk. 2000-5 af 15/3 2000, herunder 

overgangen fra anvendelse af +/- 15 pct.´s reglen til principperne i TS-cirk. 2000-5, kan 

henvises til Tommy V. Christiansen og Bodil Christiansen, Rev. & Regn. 2014, nr. 1, s. 

69 ff.  

 

Tolerancetærskel i ældre praksis 
Anvendelsen af +/- 15 pct.´s reglen som et udgangspunkt ved værdiansættelsen ved 

overdragelse mellem selskab og aktionær - således som det var tilfældet frem til slutnin-

gen af 1990´erne - var i sagens natur i sig selv udtryk for accept af en tolerancetærskel 

ved parternes værdiansættelse.  

 

Men også i tilfælde, hvor parternes værdiansættelse var baseret på andet end den offent-

lige vurdering, har praksis - i hvert fald tidligere - accepteret en vis afvigelse mellem 

parternes prissætning og handelsværdien.  

 

Spørgsmålet var bl.a. fremme i Landsskatterettens kendelse offentliggjort i TfS 1987, 

440 LSR, kommenteret i TfS 1987, 433 af fuldmægtig ved Landsskatteretten, A. Ram-

low. Af Ramlows kommentar fremgår bl.a., at:  

”… Ved at offentliggøre kendelsen har landsskatteretten ønsket at tydeliggøre, at det 

er rettens opfattelse, at hvert enkelt tilfælde må bedømmes konkret, og at det derfor 

ikke er givet, at afvigelser på mindre end 15 pct. mellem den konkret skønnede han-

delsværdi og den aftalte handelspris ville passere skattemæssigt. Ved at undlade at 

oplyse i kendelsen, hvor stor en difference, der efter rettens opfattelse var mellem den 

aftalte pris og den af retten skønnede handelsværdi, har retten søgt at hindre skatte-

rådgivere og andre i at drage den – fejlagtige – slutning, at der efterhånden kan fast-
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sættes en procent- eller beløbsgrænse, inden for hvilken skatteyderne kan handle ri-

sikofrit og dermed opnå maksimal skattebesparelse…” 

 

 

Nyere praksis 
Nyere praksis levner imidlertid ikke megen plads til et krav om væsentlighed ved vurde-

ringen af, hvilke skattemæssige konsekvenser en ændret værdiansættelse giver anled-

ning til.  

 

Nogle år senere fastslog Højesteret i dommen ref. i TfS 1998, 484 H, omtalt i JUS 

1998/29, at en afvigelse på 12 pct. mellem på den ene side parternes værdiansættelse og 

på den anden side handelsværdien ifølge en sagkyndig vurdering udløste en skattemæs-

sig korrektion med et beløb svarende til den fulde afvigelse, og præmisserne for dom-

men indeholder ingen reservationer i forhold til afvigelsens størrelse. Sagen ref. i TfS 

2005, 363 H (Tårs Rørteknik ApS), omtalt i JUS 2005/12, fik samme udfald; et syns-

punkt om væsentlighed var ikke aktuelt for flertallet i Højesteret, men antydes muligvis 

af mindretallet, der talte om, ”…med hvilket beløb indtægten eventuelt skal korrigeres”.  

 

I Den Juridiske vejledning, 2016, afsn. C.B.3.5.4.3, tilkendegives da også en meget rigo-

ristisk tilgangsvinkel til beskatningen ved en skattemæssig korrektion af en aftalt over-

dragelsessum. I de indledende bemærkninger angives således, at: ”Ved overdragelse af 

en ejendom mellem hovedaktionæren og et selskab, som han har den bestemmende ind-

flydelse i, skal overdragelsen ske til handelsværdi. Der skal være tale om samme pris og 

vilkår, som hvis aftalen var indgået mellem uafhængige parter. Hvis dette ikke er tilfæl-

det, fordi overdragelsesprisen er enten lavere eller højere end den pris ejendommen 

ville kunne overdrages til en uafhængig part til, beskattes forskellen som maskeret ud-

lodning.” 

 

Ved vurderingen af enkeltsager forekommer det da også at være den altovervejende 

regel i praksis, at sager om maskeret udlodning fører til en beskatning på baggrund af 

den værdi, som fastlægges som handelsværdien. Der foreligger med andre ord således 

kun sporadiske eksempler på accept af en vis tolerancegrænse.  
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Dette gælder for så vidt, uanset hvordan korrektionen af parternes værdiansættelse er 

foretaget: 

 

Har parterne anvendt den offentlige vurdering ved værdiansættelsen, men finder skat-

temyndighederne eller en klageinstans, at der ikke er grundlag for at anvende den of-

fentlige vurdering, vil skattemyndighedernes værdiansættelse som udgangspunkt blive 

lagt til grund, eller eventuelt en sagkyndig vurdering, hvor en sådan er indhentet, og 

således at parterne herefter beskattes med udgangspunkt i den fastsatte handelsværdi, 

dvs. af den fulde difference mellem handelsværdien og parternes værdiansættelse. Med 

andre ord tages ved beskatningen ingen hensyn til den skønsusikkerhed, der måtte være 

forbundet med værdiansættelsen af ejendom. Det præciseres, at +/- 15 pct.´s reglen ikke 

gælder i disse tilfælde.  

 

Son en undtagelse til dette udgangspunkt kan dog peges på Landsskatterettens afgørelse 

af 19/11 2012, jr. nr. 11-0297504, omtalt i JUS 2012/48. I den pågældende sag fandt 

Landsskatteretten ikke grundlag for at korrigere den aftalte overdragelsessum, svarende 

til den senest offentliggjorte vurdering, uanset af denne fraveg fra ejendommens værdi 

ifølge en sagkyndig erklæring indhentet under sagens behandling. Der var her tale om 

en fravigelse mellem den offentlige vurdering og handelsværdien efter den sagkyndige 

vurdering på knap 9 pct. Landsskatteretten accepterede således i denne sag en vis fravi-

gelse mellem den offentlige vurdering og den reelle handelsværdi ifølge den sagkyndige 

vurdering, men udfaldet er begrundet med det synspunkt, at der ikke er grundlag for at 

fravige udgangspunktet om, at den senest offentliggjorte ejendomsvurdering kan anses 

som udtryk for ejendommens handelsværdi. 

 

Foreligger den situation, at parterne har fraveget den senest bekendtgjorte offentlige 

vurdering ved værdiansættelsen, vil skattemyndighederne i praksis være tilbøjelige til 

at regulere værdien til den offentlige vurdering og beskatte parterne med udgangspunkt i 

denne værdiansættelse, se f.eks. TfS 1999, 463 H, TfS 2003, 253 LR, TfS 2007, 406 ØL 

vedrørende en køberet og TfS 2010, 808 BR. Men der er ikke noget til hinder for, at 

skattemyndighederne - uafhængigt af den senest bekendtgjorte offentlige vurdering for 

ejendommen - foretager et konkret skøn over ejendommens værdi, og beskatter parterne 

med udgangspunkt i denne værdiansættelse. Det bemærkes på ny, at +/- 15 pct.´s reglen 
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ikke finder anvendelse. Indhentes en sagkyndig vurdering, der afviger fra parternes 

værdiansættelse, vil klageinstansen som udgangspunkt følge den sagkyndige vurdering, 

jf. TfS 1998, 484 HR og TfS 2005, 363 HR (Tårs Rørteknik ApS). 

Heller ikke i disse tilfælde tages ved beskatningen hensyn til den skønsusikkerhed, der 

måtte være forbundet med skattemyndighedernes ansættelse af værdien for en given 

ejendom. 

 

Men der foreligger også her undtagelser til udgangspunktet, se herved TfS 1996, 52 Ø, 

hvor landsretten vedrørende en værdiansættelse ved overdragelse af en erhvervsejendom 

fra aktionær til selskab ikke fandt det godtgjort, at ejendommen den 15. januar 1990 

blev overdraget til en pris, der oversteg ejendommens handelsværdi ”…i et omfang, der 

gav grundlag for en skattemæssig korrektion.” Der skete således ingen korrektion uan-

set en afvigelse, der under forskellige givne forudsætninger lå i intervallet 4 pct. – 11 

pct.  

 

Ligeledes kan nævnes Landsskatterettens kendelse af 19. marts 2013, jr. nr. 11-

0297621, hvor Landsskatteretten med henvisning til en sagkyndig vurdering på 2,5 mio. 

kr. for en ejendom ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at ændre parternes værdiansæt-

telse på 2,8 mio. kr. Parternes værdiansættelse afveg her fra handelsværdien med 12 pct. 

Se på linie hermed Landsskatterettens kendelse af 13/3 2014, jr. nr. 10-0217014, om en 

afvigelse under givne forudsætninger i intervallet 9,6 pct. – 15,1 pct. Landsskatteretten 

udtalte her, at afvigelsen mellem ejendommens samlede købspris på 2.020.000 kr., og 

syns- og 

skønsrapportens markedsværdi den 15/12 2005 og den 11/1 2006 i intervallet 2.235.000 

kr. – 2.380.000 kr. lå indenfor skønsusikkerheden, hvorfor retten allerede derfor ikke 

fandt grundlag for at opretholde SKAT´s forhøjelser i sagen.  

 

Disse – relativt få – eksempler på accept af en vis fravigelse fra handelsværdien gør som 

enlige svaler som bekendt ingen sommer.  

 

Udgangspunktet er således fortsat, at parterne ved korrektion af værdiansættelsen ved 

overdragelse mellem selskab og aktionær beskattes fuldt i overensstemmelse med han-

delsværdien.  



- 6 – 
Offentliggjort d. 4. oktober 2016 
 
 

 
  
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

SKM2016.392.BR 
Dette blev også udfaldet af sagen ref. i SKM2016.392.BR, om end der her, som i andre 

sager, kunne peges på gode grunde til at acceptere en vis afvigelse fra den værdi, som i 

sagen måtte lægges til grund var handelsværdien på overdragelsestidspunktet.  

 

Sagen drejede sig i korthed om en fast ejendom, som en eneaktionær overdrog til sit 

eget selskab i maj 2011. Der var tale om udpræget liebhaverejendom på 674 m2, heraf 

554 m2 bolig og 120 m2 erhverv, beliggende i et udpræget liebhaverkvarter og med kig 

til Øresund. 

 

Ved overdragelsen ansatte aktionær og selskab ejendommen til 24 mio. kr., baseret på 

en forudgående mæglervurdering. I oktober 2011 meddelte Realkredit Danmark, at kre-

ditforeningen havde vurderet ejendommen til 22 mio. kr. Ejendommen blev i december 

2011 udbudt til salg til 24 mio. kr. Den offentlige vurdering pr. oktober 2010 var 13,3 

mio. kr.  

 

I februar 2012 foretog SKAT Ejendomsvurdering en besigtigelse af ejendommen og 

ansatte ejendommens handelsværdi til 19 mio. kr.  

 

Under en senere klagesag ved Skatteankenævnet, jf. nedenfor, indhentede aktionæren en 

sagkyndig vurdering af ejendommen, hvor ejendommen blev ansat til 22 mio. kr. 

Skønsmanden oplyste i besvarelsen om en margin for skønnet over ejendommens værdi 

bl.a., at: ”En beløbsmæssig størrelse er vanskelig at give, men som særligt U2004,1439 

Ø vidner om, så kan der være tale om flere millioner. Det understreges imidlertid, at 

min værdiansættelse af ejendommen er foretaget efter bedste overbevisning.”  

 

Det kan her supplerende tilføjes, at Østre Landsrets dom fra 2004 drejede sig om vurde-

ring af en ejendom i forbindelse med en bodeling efter skilsmisse. Ejendommen blev 

ved bodelingen ansat til 6,1 mio. kr., der var fremkommet som et gennemsnit af 2 mæg-

lervurderinger. Ejendommen blev herefter udlagt til manden, der senere samme år solgte 

ejendommen for 10 mio. kr. Hustruen anlagde herefter sag mod mæglerne. I præmisser-

ne for Østre Landsrets dom tilkendegav landsretten bl.a., at ”…der henset til ejendom-
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mens karakter af en udpræget liebhaverejendom, såvel ved fastsættelsen af den relevan-

te ydergrænse for de sagsøgtes skøn som i relation til syns- og skønsmændenes værdian-

sættelse, må henses til, at vurdering af en sådan ejendom er behæftet med en betydelig 

usikkerhed.” 

 

Med henvisning til SKAT Ejendomsvurderings vurdering på 19 mio. kr. beskattede 

SKAT i den her omtalte skattesag eneaktionæren af en maskeret udlodning på 5 mio. kr.  

 

Under en efterfølgende klagesag til Skatteankenævnet blev udlodningen reduceret til 2 

mio. kr. med henvisning til skønsmandens vurdering af ejendommen.  

 

Afvigelsen på 2 mio. kr. mellem parternes værdiansættelse og skønmandens vurdering 

svarede til en procentuel afvigelse på 9 pct. fra skønmandens vurdering. 

 

 

Københavns Byrets dom  
Aktionæren indbragte Skatteankenævnets afgørelse for domstolene, hvor aktionæren i 

første række gjorde gældende, at parternes værdiansættelse lå indenfor den skønsusik-

kerhed, der var knyttet til værdiansættelse af liebhaverejendomme som den i sagen fore-

liggende ejendom.  

 

Som retligt grundlag for dette synspunkt henviste aktionæren for det første til TfS 1996, 

52 ØL samt Landsskatterettens kendelse af 13. marts 2014, j.nr. 10-0217014.  

 

Videre henviste til aktionæren til præmisserne for og udfaldet af to sager om mægleres 

erstatningsansvar for fejlagtige vurderinger, jf. lov om omsætning af fast ejendom § 24, 

stk. 2, som skønsmanden i den foreliggende sag havde omtalt, herunder UfR 2004.1439 

Ø, jf. ovenfor.  

 

Aktionæren fik imidlertid ikke medhold i sine synspunkter.  

 

Københavns Byret fandt som det første, at aktionæren ikke havde bevist, at den aftalte 

pris svarede til, hvad der kunne have været opnået mellem uafhængige parter, jf. lig-
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ningslovens § 2, stk. 1. Retten henviste herved til, at der, medens ejendommen var ud-

budt til salg, ikke var fremkommet tilbud om køb af ejendommen for 24 mio. kr. samt til 

vurderingen foretaget på Realkredit Danmarks foranledning i oktober 2011 i forbindelse 

med eventuel optagelse af et tillægslån samt skønserklæringen.  

 

På denne baggrund fandt retten ikke grundlag for at fastslå, at skatteankenævnets skøn 

var udøvet på et ufyldestgørende grundlag, eller at det udøvede skøn førte til et åbenbart 

urimeligt resultat. Der var således efter rettens opfattelse ikke grundlag for at tilsidesæt-

te skatteankenævnets skøn, hvorefter handelsværdien af ejendommen var 22 mio. kr. 

 

Retten fandt herved, at ”…afvigelsen på ca. 9 % mellem den aftalte pris og den skønne-

de handelsværdi ikke er så uvæsentlig, at det afskærer fra en skattemæssig korrektion.” 

 

Med præmisserne har retten tilkendegivet, at der forekommer et område, hvor afvigel-

serne er så uvæsentlige, at der ikke er grundlag for korrektion. Hjemmelsgrundlaget for 

byrettens forbehold om en ”uvæsentlig afvigelse, der afskar fra skattemæssig korrekti-

on”, forekommer dog uklar, da denne åbning for accept af uvæsentlige afvigelser har-

monerer dårligt med Juridisk Vejlednings krav om korrektion også ved ”uvæsentlige 

afvigelser”.   

 

For så vidt præmisserne må anses som udtryk for praksis, står tilbage spørgsmålet om 

grænsedragningen mellem væsentlige og uvæsentlige afvigelser.  

 
_______ o _______ 

 

 
 

 


