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Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse ref. i SKM2014.149.LSR adgang til genan-

bringelse efter reglerne om genanbringelse efter en ændring af skatteansættelsen, jf. ejen-

domsavancebeskatningslovens 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., uanset at en tidligere anmodning 

om genanbringelse ikke opfyldte fristerne i § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., og uanset at den 

ændring af skatteansættelsen, der gav grundlag for at bringe § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. i 

anvendelse, var initieret af skatteyderen. 

 

I sidste uges kommentar, JUS 2014/9, blev omtalt Landsskatterettens kendelse ref. i 

SKM2014.113.LSR om en skatteyders adgang til skattemæssig genanbringelse efter æn-

dring af en skatteansættelse, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. 

pkt. 

 

Efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. er genanbringelse bl.a. 

betinget af, at den skattepligtige senest for det indkomstår, hvori erhvervelsen finder sted, 

begærer genanbringelsesreglerne anvendt ved indsendelse af rettidig selvangivelse eller, 

såfremt erhvervelsen af fast ejendom finder sted i det seneste indkomstår forud for afstå-

elsesåret, begærer genanbringelsesreglerne i stk. 1 anvendt senest ved indsendelse af ret-

tidig selvangivelse for afståelsesåret.  

 

Videre fremgår af § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., at ”Hvis skattemyndighederne ændrer an-

sættelse vedrørende afståelse af fast ejendom, kan den skattepligtige begære reglen i stk. 
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1 anvendt, dog senest 3 måneder efter, at meddelelsen om ansættelsesændringen er mod-

taget.” 

 

Anvendelsesområdet for denne sidstnævnte, særlige bestemmelse har i flere tilfælde været 

genstand for tvist, herunder i sagen ref. i TfS 2010, 169 VL, jf. tidligere TfS 2009, 236 

BR, omtalt i JUS 2009/45, og senest i Landsskatterettens kendelse ref. i 

SKM2014.113.LSR, omtalt i JUS 2014/9.  

 

I begge sager var bl.a. rejst spørgsmålet, om det er en betingelse for at anvende ejendoms-

avancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., at begæringen om genanbringelse 

udløses af en ændring af skatteansættelsen – og således ikke er udtryk for et tidligere 

fremsat ønske om genanbringelse, der blot ikke har kunnet imødekommes som følge af en 

overskridelse af de almindelige tidsfrister for genanbringelse i ejendomsavancebeskat-

ningslovens § 6 A.  

 

I den sidstnævnte sag, SKM2014.113.LSR, havde skatteyderen ikke anmodet om genan-

bringelse i en i øvrigt rettidig selvangivelse, men først på et senere tidspunkt, hvilket blev 

afslået, og den aktuelle anmodning om genanbringelse efter § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. 

blev her fremsat efter en ansættelsesændring på 199 kr. initieret af skatteyderen selv.  

 

Landsskatteretten tilkendegav her, at anvendelsen af § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. efter sam-

menhængen med 1. pkt. i hvert fald må forudsætte, at begæringen om genanbringelse ud-

løses af en ændring af skatteansættelsen – dette med henvisning Retten i Randers´s afgø-

relse ref. i TfS 2009, 236 BR. Denne forudsætning var efter Landsskatterettens opfattelse 

ikke opfyldt, da skatteyderen allerede inden ændringen af skatteansættelsen havde begæ-

ret genanbringelse. Det var således ikke ansættelsesændringen, der udløste begæringen 

om genanbringelse, idet der allerede var selvangivet en ejendomsavance og for sent an-

modet om genanbringelse. 

 

Landsskatteretten anførte herefter videre, at der på baggrund af forarbejderne efter rettens 

opfattelse ikke var grundlag for en anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 

A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. i det foreliggende tilfælde. Retten bemærkede herved, at ejendoms-

avancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1 er en undtagelsesbestemmelse til lovens udgangs-
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punkt om, at fortjeneste ved salg af fast ejendom er skattepligtig, jf. lovens § 1. Dertil 

kom efter Landsskatterettens opfattelse, at § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. er en undtagelse til 

1. pkt., hvorefter det er et ubetinget krav, at genanbringelsesanmodningen er fremsat se-

nest samtidig med indgivelsen af rettidig selvangivelse. Landsskatteretten bemærkede 

desuden, at ansættelsesændringen på 199 kr. ikke i sig selv kunne antages at have haft reel 

indflydelse på anmodningen om genanbringelse. Landsskatteretten afviste herefter genan-

bringelse af ejendomsavance i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 2, 

nr. 2, 2. pkt. 

 

I Landsskatterettens netop offentliggjorte kendelse ref. i SKM2014.149.LSR anlagde 

Landsskatteretten derimod en noget anden vurdering af spørgsmålet om genanbringelse 

efter § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. 

 

Her var der tale om en skatteyder, der i samme indkomstår, nemlig indkomståret 2008, 

dels havde opført en ny bygning (halmlænge) med en anskaffelsessum på godt 1,5 mio. 

kr. og dels, nemlig den 17/12 2008, havde afstået en parcel med en opgjort avance på godt 

140.000 kr.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen for indkomståret 2009 blev skatteyde-

ren opmærksom på, at parcellen var afstået (allerede) i 2008, og skatteyderen anmodede 

herefter i juli 2010 om genoptagelse af skatteansættelsen for 2008, og indgav en avance-

opgørelse, ligesom han anmodede om adgang til at genanbringe den opgjorte avance på 

de 140.000 kr.  

 

I august 2010 ændrede skattemyndighederne skatteansættelsen for 2008, og skatteyderen 

anmodede herefter på ny, i september 2010, om genanbringelse af avancen. Denne an-

modning blev straks afslået af SKAT med henvisning til, at ejendomsavancebeskatnings-

lovens § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., alene omfattede de ændringer af ansættelser vedrørende 

salg af fast ejendom, som SKAT af egen drift foretog i forbindelse med gennemgang af 

regnskaber m.v. Modtog SKAT derimod en anmodning om ændring af ansættelsen vedrø-

rende salg af fast ejendom, fandt denne bestemmelse ikke anvendelse. 
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Under sagens behandling ved Landsskatteretten tilkendegav SKAT imidlertid, at man -

som det siges i den senere kendelse fra Landsskatteretten – havde revurderet den tidligere 

opfattelse og nu var af den opfattelse, at ejendomsbeskatningsloven § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. 

pkt. også fandt anvendelse i tilfælde, hvor ansættelsesændringen var sket på begæring fra 

den skattepligtige. 

 

Spørgsmålet var herefter, hvordan Landsskatteretten stillede sig med denne udmelding fra 

SKAT. 

 

Landsskatteretten lagde til grund for rettens afgørelse i sagen, at skatteyderen for ind-

komståret 2008 indgav rettidig selvangivelse, og videre, at skatteyderen i 2010 indsendte 

en anmodning om genoptagelse og fremlagde en avanceopgørelse på 140.834 kr. vedrø-

rende salg af parcellen. Videre blev lagt til grund, at skatteyderen den 10/8 2010 fik æn-

dret sin skatteansættelse for indkomståret 2008, og at han den 22/9 2010 anmodede om 

genanbringelse. 

 

Landsskatteretten udtalte dernæst, at Landsskatteretten på baggrund af ordlyden og for-

målet med § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. fandt, at skatteyderen herefter opfyldte 3 måneders 

betingelsen i § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. Skatteyderen fik således medhold.  

 

Med denne kendelse fra Landsskatteretten er således fastslået, at § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. 

pkt. finder anvendelse, uanset om en tidligere anmodning om genanbringelse ikke opfyl-

der fristerne i § 6 A, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. - og dermed altså uanset om skatteyderen tidlige-

re har givet udtryk for et ønske om genanbringelse, og uanset om den ændring af skatte-

ansættelsen, der giver grundlag for at bringe § 6 A, stk. 2, nr. 2, 2. pkt. i anvendelse, er 

initieret af skatteyderen. 

 
_______ o _______ 
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