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Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i SKM2014.70.SR, at hel eller delvis berigti-

gelse af en handelsvirksomhed med fast ejendom ved et forrentet anfordringstilgodeha-

vende måtte anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen for sælgeren. Dette 

gjaldt, uanset om anfordringstilgodehavendet blev sikret ved udstedelse af ejerpante-

brev.  

 

Skatterådets bindende svar ref. i SKM2014.70.SR drejer sig om de skattemæssige kon-

sekvenser ved et generationsskifte af en virksomhed fra forældre til børn, hvor virksom-

heden er placeret i virksomhedsskatteordningen.  

 

Sagen vedrørte nærmere et generationsskifte af en portefølje af faste ejendomme, hvor 

Skatterådet havde ved et tidligere meddelt bindende svar fastslået, at overdrageren var 

næringsdrivende med disse ejendomme.  

 

Skatteyderen påtænkte nu at overdrage én eller flere af ejendommene til dennes to børn 

med succession efter kildeskattelovens § 33 C, herunder således, at børnene overtog 

indestående på konto for opsparet overskud. Skatteyderen havde endnu ikke besluttet 

sig for, hvilke ejendomme, der skulle overdrages, og hvordan ejerskabet til ejendomme-

ne skulle fordeles mellem børnene.  

 

http://www.v.dk/
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Skatteyderen ønskede som udgangspunkt at finansiere den påtænkte overdragelse fuldt 

ud, og forventede videre, at der eventuelt blev beregnet en passivpost, der kunne indgå 

som en del af berigtigelse af købesummen efter rammerne udstukket i 

SKM2011.406.SKAT. Endvidere overvejede skatteyderen at berigtige en del af over-

dragelsessummen ved et anfordringslån, der skulle forrentes med markedsrenten. 

 

Skatteyderen anmodede på denne baggrund om Skatterådets bekræftelse på, for det før-

ste, at en passivpost ved overdragelse af en eller flere ejendomme med succession fra 

skatteyderen til dennes børn, og hvor passivposten berigtiges ved en gave, ikke skulle 

anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen for skatteyderen.  

 

Videre anmodede skatteyderen om Skatterådets bekræftelse på, at et værdinedslag på 

ejendommens værdi ved overdragelse med succession efter kildeskatteloven § 33 C ikke 

var en hævning i virksomhedsskatteordningen? 

 

Skatterådet besvarede begge disse spørgsmål bekræftende.  

 

Skatteyderen anmodede for det tredje om Skatterådets bekræftelse på, at et anfor-

dringstilgodehavende forrentet med markedsrenten, der etableres i forbindelse med 

overdragelsen, ikke skulle anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen.  

 

For så vidt Skatterådet besvarede dette spørgsmål benægtende, ønskede skatteyderen 

for det fjerde Skatterådets bekræftelse på, at det ikke vil blive anset som en hævning, 

hvis anfordringstilgodehavendet blev sikret ved udstedelse af ejerpantebrev. 

 

For så vidt Skatterådet måtte besvare også dette spørgsmål benægtende, ønskede skatte-

yderen for det femte Skatterådets bekræftelse på, at berigtigelse af overdragelsessum-

men ved et anfordringstilgodehavende for den del, der lå ud over sædvanlig realkredit-

belåning, ikke ville blive anset som en hævning. 

 

SKAT og Skatterådet besvarede disse 3 sidste spørgsmål benægtende.  
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Udgangspunktet for besvarelserne var de særlige bemærkninger til virksomhedsskatte-

lovens § 11 i dennes oprindelige udformning, jf. FT 1985/86, till. A, sp. 2634, hvor det 

afslutningsvist anføres, at: 

”Bestemmelsen i § 11 omfatter kun den situation, hvor det er den skattepligtige selv, 

der optager et privat lån i virksomheden. Virksomheden kan ikke yde ”lån” til den 

skattepligtiges ægtefælle eller til nært beslægtede. Virksomheden er ikke et selvstæn-

digt retssubjekt. Et eventuelt lån vil derfor anses for ydet af den skattepligtige. Hvis 

den skattepligtige finansierer långivningen ved at hæve beløb i virksomheden, sker 

hævningen i den sædvanlige prioriteringsorden efter § 5.” 

  

Endvidere oplyste skatteministeren som svar på Skatteudvalgets spørgsmål 89, at:  

”Da virksomheden ikke er et selvstændigt retssubjekt, kan der ikke fra virksomheden 

ydes lån, når dette ikke har erhvervsmæssig karakter. Hvis den skattepligtige finan-

sierer privat långivning ved at hæve beløb i virksomheden, sker hævningen efter prio-

riteringsordenen i § 5. 

Virksomheden kan dog godt give kredit til personer, som har en erhvervsmæssig til-

knytning til virksomheden f.eks. varedebitorer. Endvidere kan virksomheden placere 

ledig kapital som bankindskud, i obligationer m.v.” 

 

Om praksis vedrørende udlån fra virksomhedsskatteordningen henviste SKAT til Høje-

sterets dom ref. i SKM2013.505.HR, hvor en læges udlån af midler placeret i virksom-

hedsskatteordningen til det ham tilhørende investeringsselskab blev anset som en hæv-

ning i virksomhedsordningen, samt til de tidligere afgørelser ref. i SKM2001.201.LR og 

SKM2010.96.LSR. Endvidere var henvist til SKM2004.480.LSR, hvor Landsskatteret-

ten fandt, at en løbende ydelse, der var modtaget som en del af afståelsessummen for en 

virksomhed, kunne indgå i virksomhedsordningen.  

 

SKAT indstillede skatteyderens spørgsmål besvaret benægtende.  

 

Det var således SKAT´s opfattelse, at når virksomhedsoverdragelsen fandt sted efter 

skatteyderens ønske om at overdrage virksomheden til familien ved hel eller delvis gave 
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med succession jf. kildeskatteloven § 33 C, var der som udgangspunkt ikke tale om en 

erhvervsmæssig begrundet disposition, men et udslag af skatteyderens private forhold. 

 

Det var videre SKAT´s opfattelse, at udlånet kun kunne indgå i virksomhedsskatteord-

ningen, for så vidt udlånet - vurderet som et selvstændigt aktiv - måtte anses som et er-

hvervsmæssigt udlån. Dette fandtes ikke at være tilfældet i den foreliggende sag, hvor 

udlånet efter Skat´s opfattelse måtte anses som et udslag af skatteyderens interesse i at 

udlåne midler til køb i familieforhold – og ikke et led i virksomhedens erhvervsmæssige 

drift.  

 

Det var derfor SKATs opfattelse, at en fuld finansiering ved etablering af et anfor-

dringstilgodehavende ikke fandt sted som led i virksomhedens erhvervsmæssige drift, 

men var et udslag af spørgers interesse i at udlåne midler til køb i familieforhold. En 

sådan finansiering måtte derfor anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen.  

 

Efter SKAT´s opfattelse gjaldt dette videre, uanset om anfordringstilgodehavendet blev 

sikret ved udstedelse af ejerpantebrev, idet det afgørende var udlånets karakter. En be-

rigtigelse af den fulde købesum ved et pantsikret anfordringstilgodehavende ville såle-

des ligeledes blive anset som en hævning i virksomhedsskatteordningen.  

 

Og samme synspunkter førte efter SKAT´s opfattelse til, at også etablering af et anfor-

dringstilgodehavende for den del af købesummen, der oversteg sædvanlig belåning i 

realkredit, måtte anses som en hævning i virksomhedsskatteordningen. 

 

Skatterådet tiltrådte SKAT´s indstilling, men med ændrede præmisser:  

 

Vedrørende den førstnævnte situation (spørgsmål nr. 3), hvor hele købesummen blev 

berigtiget ved etablering af et anfordringstilgodehavende, var det således Skatterådets 

opfattelse, at det ikke i sig selv var udtryk for en privat disposition, at sælger modtog et 

af køber udstedt sælgerpantebrev, gældsbrev o.l. som delvis berigtigelse [fremhævet 

her] af salgssummen i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af en erhvervsvirk-

somhed. Dette gjaldt efter Skatterådets opfattelse ligeledes, hvis overdragelsen fandt 

sted inden for familieforhold og med succession. 
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Det var imidlertid Skatterådets opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde, hvor sælger 

overdrog virksomheden helt eller delvist til sine døtre og i den forbindelse ønskede at 

finansiere hele købet [fremhævet her] via en mellemregning på anfordringsvilkår, ikke 

var en erhvervsmæssig begrundelse, idet mellemregningen var begrundet i private hen-

syn. Det var således Skatterådets opfattelse, at en tilsvarende finansiering ikke ville væ-

re sædvanlig i forhold til en uafhængig køber. 

 

Det gældsforhold, der ville opstå, var således efter Skatterådets opfattelse ikke et er-

hvervsmæssigt begrundet udlån, men et privat udlån, og et privat udlån ville ikke kunne 

indgå i virksomhedsordningen. Beløbet ville følgelig blive anset for hævet. 

 

Med henvisning til disse bemærkninger tiltrådte Skatterådet endvidere SKAT´s indstil-

ling og begrundelse af de to sidste spørgsmål (spørgsmål 4 og 5). 

 

Med Skatterådets udmelding er udgangspunktet således, at udlån i forbindelse med ge-

nerationsskifte fra forældre til børn eller andre nærtstående af en virksomhed, som over-

drager har placeret i virksomhedsskatteordningen, skal anses som en hævning, med 

mindre finansieringen må anses som sædvanlig i forhold til en uafhængig køber.  

 

Det ligger naturligvis lige for at rejse spørgsmålet, om børnenes berigtigelse af købe-

summen gennem belåning i realkredit samt udstedelse af sælgerpantebrev på vilkår, som 

kan anses som sædvanlige i forhold til en uafhængig køber, kan tænkes at opfylde Skat-

terådets krav om, at der skal være tale om en sædvanlig finansiering i forhold til en uaf-

hængig køber. 

 

Netop dette spørgsmål blev ikke stillet af skatteyderen, og Skatterådet fandt tilsynela-

dende heller ikke anledning til af egen drift at fremkomme med en bemærkning herom.  

 

Med den vide afgrænsning af, hvilke lån til finansiering af en overdragelse, der må an-

ses som en hævning i virksomhedsskatteordningen, kan det anbefales at få dette 

spørgsmål afklaret, før en overdragelse iværksættes.  
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Det samme gælder andre finansieringsformer, der for en umiddelbar betragtning måtte 

kunne anses som sædvanlige i forhold til en uafhængig køber.  

 

 
_______ o _______ 
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