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Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 9/12 2011 Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 

2010, 685 LSR, hvorefter en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til eneanparts-

haveren kunne værdiansættes på grundlag af lejlighedens værdi som udlejet, uanset at 

lejligheden var udlejet til anpartshaverens egne børn. Med afgørelsen er knæsat en klar 

skillelinie mellem på den ene side tilfælde, hvor en udlejet ejendom overdrages til den 

hidtidige lejer, jf. TfS 2005, 363, hvor lejligheden skal vurderes som ”fri”, og på den 

anden side tilfælde som det foreliggende, hvor lejligheden overdrages til andre, herun-

der lejerens forældre.  

 

Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2010, 685 LSR, som nu er ble-

vet påkendt af Vestre Landsret, drejer sig om værdiansættelsen af fast ejendom ved 

overdragelse fra selskab til eneanpartshaveren. Overdragelsen falder dermed udenfor 

cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer 

m.m. og ved gaveafgiftsberegning, og omfattes i stedet af reglerne i Den Juridiske Vej-

ledning, afsn. C.B.3.5.4.3., der har afløst reglerne i det tidligere gældende TS-cirk. 

2000-5 om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbund-

ne parter.  

 

Jeg har i JUS 2006/25 omtalt udviklingen på dette område, der i 2000 kulminerede med 

udstedelse af det ovennævnte TS-cirk. 2000-5 af 15. marts 2000 om værdiansættelse af 

fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter.  

http://www.v.dk/
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I TS-cirk. 2000-5 var anført, at “Ved ligningsmyndighedernes vurdering af, om en 

overdragelse er sket på armslængdevilkår, vil den senest offentliggjorte ejendomsvur-

dering som udgangspunkt kunne anses for udtryk for ejendommens handelsværdi.” Om 

fravigelse af den offentlige vurdering som værdiansættelsesnorm anføres i cirkulæret 

dernæst, at “Er den offentlige ejendomsvurdering ikke et retvisende udtryk for ejen-

dommens handelsværdi på tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller 

ligningsmyndighederne bundet af vurderingen. Ejendomsvurderingen afspejler eksem-

pelvis ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at være fejlbehæftet på tidspunk-

tet for vurderingen. Endvidere vil ejendomsvurderingen ikke kunne lægges til grund, 

hvis der siden ejendomsvurderingen er foretaget ombygning eller modernisering af den 

pågældende ejendom, som giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi.” 

 

TS-cirkulære 2000-5 er sidenhen blevet ophævet, og i stedet indarbejdet i Ligningsvej-

ledningen, jf. senest Den Juridiske Vejledning, 2011-2, afsn. C.B.3.5.4.3. 

 

Med Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2006, 444 LSR blev tilkendegivet, at der 

efter TSS-CIR. 2000-5 er ganske vide rammer for korrektion. Og på linie med den i TfS 

2005, 620 VL angivne retstilstand er det navnlig ikke en betingelse for korrektion, at 

konkrete forhold fører frem til en anden værdiansættelse end den offentlige vurdering.  

 

Den nu foreliggende sag, der blev afgjort af Vestre Landsret ved dommen af 9/12 2011, 

jf. tidligere TfS 2010, 685 LSR, berører en særlig facet ved værdiansættelsen af fast 

ejendom ved overdragelse fra selskab til hovedaktionæren eller dennes nærtstående. Det 

drejer sig nærmere om forudsætningerne for vurdering af en fast ejendom, hvor denne 

er udlejet til en hovedaktionær eller dennes nærtstående, typisk til hovedaktionærens 

børn som led i et af de såkaldte forældrekøb. Spørgsmålet var således, om en ejendom 

ved overdragelse mellem nærtstående skulle vurderes som udlejet eller som ”fri”. Vur-

deringsgrundlaget har væsentlig betydning, da den offentlige vurdering for en udlejet 

ejerlejlighed efter vurderingspraksis typisk opgøres som 50 pct. af lejlighedens værdi 

som en ”fri” lejlighed. 

 

Problemstillingen har tidligere været fremme i sagen afgjort ved Højesterets dom ref. i 

TfS 2005, 363 H, omtalt i JUS 2005/12. Sagen drejede sig om overdragelse af en bolig 
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fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens søn, der hidtil havde lejet boligen. Højeste-

ret tiltrådte her, at der ved vurderingen af ejendommens handelsværdi på overdragelses-

tidspunktet ikke kunne tages hensyn til lejemålet mellem eneanpartshaverens selskab og 

hans søn. Lejligheden skulle altså værdiansættes som ikke-udlejet. 

 

Set i dette lys har den nu foreliggende sag fået et udfald, der på den ene side påkalder 

sig en vis opmærksomhed, men som på den anden side på sin vis ligger på linie med 

skattemyndighedernes praksis i sager med lignende problemstillinger, jf. bl.a. TfS 1997, 

791 LSR om rentefri lån mellem to brødre. 

 

Den foreliggende sag afgjort ved Vestre Landsrets dom af 9/12 2011 sag drejede sig om 

et anpartsselskab, der i 2002 købte en ejerlejlighed for 1,9 mio. kr. Umiddelbart efter 

erhvervelsen udlejede selskabet lejligheden til eneanpartshaverens to studerende sønner, 

der siden da havde beboet lejligheden. Samtidig anmodede selskabet SKAT om at vur-

dere lejligheden som udlejet pr. 1. oktober 2003 og fremefter. Den offentlige vurdering 

af lejligheden i udlejet stand var pr. 1. oktober 2003 850.000 kr., og pr. 1. oktober 2004 

890.000 kr. SKAT, Ejendomsvurderingen, havde oplyst, at lejlighedens handelsværdi i 

ikke-udlejet stand pr. 1. januar 2005 var 2,6 mio. kr., og der var mellem på den ene side 

selskabet og anpartshaveren og på den anden side skattemyndighederne enighed om 

denne værdi. 

 

I juni 2005 overdrog selskabet lejligheden til eneanpartshaveren for 850.000 kr., sva-

rende til den offentlige vurdering af lejligheden pr. 1. oktober 2003. Den senest kendte 

offentlige vurdering på overdragelsestidspunktet var vurderingen pr. 1. oktober 2004, 

dvs. vurderingen på de 890.000 kr.  

 

SKAT tilsidesatte værdiansættelsen ved overdragelsen fra selskab til anpartshaver og 

fastsatte den skattemæssige overdragelsessum til 2,6 mio. kr. Efter SKAT´s opfattelse 

skulle lejligheden herunder vurderes som ”fri”. Vedrørende den konkrete værdiansæt-

telse henviste SKAT til Ejendomsvurderingens vurdering af lejligheden, der var baseret 

på prisudviklingen i det pågældende område efter Realkreditrådets statistik samt til 

salgspriserne for andre ejerlejligheder i den pågældende ejendom på det pågældende 

tidspunkt.  
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SKAT´s ændrede værdiansættelse blev imidlertid underkendt af Landsskatteretten, jf. 

TfS 2010, 685 LSR, dog med den ændring, at overdragelsessummen blev fikseret til 

890.000 kr., svarende til den på overdragelsestidspunktet senest offentliggjorte ejen-

domsvurdering pr. 1/10 2004, da lejligheden ansås for overdraget på skødedatoen den 

13. juni 2005. 

 

Skatteministeriet indbragte sagen for domstolene, hvor Landsskatterettens kendelse nu 

er blevet tiltrådt af landsretten ved Vestre Landsrets dom af 9/12 2011, men dog ved en 

2/1 afgørelse.  

 

Landsrettens flertal konstaterede indledningsvist, at den senest offentliggjorte ejen-

domsvurdering anses for ejerlejlighedens handelsværdi, medmindre ejendomsvurderin-

gen ikke er et retvisende udtryk for lejlighedens handelsværdi, jf. TS-cirkulære 2000-5 

af 15. marts 2000 om værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interes-

seforbundne parter. Videre anførte landsrettens flertal, at hvis ejerlejligheden er udlejet 

på sædvanlige vilkår, gives der efter administrativ praksis et nedslag på 50 % i, hvad 

ejendomsværdien ville være blevet ansat til, hvis ejerlejligheden havde været fri, jf. 

punkt B 3.1.1.3 i vurderingsvejledningen af 15. juli 2011. 

 

Vedrørende den konkrete sag anførte landsretten videre, at ejerlejligheden i 2002 blev 

erhvervet i investeringsøjemed og med henblik på udlejning til anpartshaverens to søn-

ner. Landsretten fandt efter bevisførelsen ikke grundlag for at fastslå, at lejekontraktens 

formelle indhold, herunder bestemmelserne om uopsigelighed, ikke svarede til det reelle 

retsforhold, eller at aftalen i øvrigt var indgået på andre vilkår end markedsvilkår. 

 

Herefter konstaterede landsretten, at det ikke fremgik af vurderingsvejledningen, at den 

beskrevne regel om nedslag ved udlejning skulle fraviges, hvis lejeforholdet var mellem 

nærtstående parter, og en sådan fravigelse sås heller ikke at have støtte i praksis. Videre 

anførte landsretten, at i den sag, der var afgjort ved Højesterets dom af 8. marts 2005 

(TfS 2005, 363 H), ophørte uopsigelighedsvilkåret ved salget af ejendommen til den 

nærtstående lejer, og at allerede som følge heraf sås der ikke efter retspraksis at være 

grundlag for at se bort fra lejeaftalens almindelige vilkår i nærværende sag. 
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Herefter, og da der ikke i øvrigt var hjemmel til ved skatteansættelsen at se bort fra leje-

aftalen, skulle ejerlejligheden efter flertallets opfattelse vurderes som ikke-fri med et 

sædvanligt værdinedslag på 50 %. 

 

Om selve overdragelsestidspunktet bemærkede landsretten, at efter eneanpartshaveren 

og dennes revisors forklaringer, der støttedes af det fremlagte skriftlige materiale om 

overdragelsen af ejerlejligheden til anpartshaveren, fandtes det at kunne lægges det til 

grund, at overdragelsesaftalen blev indgået forud for den 3. februar 2005, hvorfor over-

dragelsessummen skulle fastsættes til 850.000 kr., svarende til ejendomsvurderingen på 

dette tidspunkt. 

 

Endelig tilføjede landsretten, at selv om det allerede ved erhvervelsen måtte fremstå 

som en mulighed, at en videreoverdragelse af ejerlejligheden ville blive tabsgivende, 

hvis overdragelsen skete, mens lejeaftalen var gældende, forelå der ikke blot i kraft her-

af det fornødne grundlag for at beskatte anpartshaveren af maskeret udlodning. 

 

Herefter blev den mellem selskabet og anpartshaveren aftalte værdiansættelse anerkendt 

i sin helhed.  

 

Som allerede nævnt er med afgørelsen knæsat en klar skillelinie mellem på den ene side 

tilfælde, hvor en udlejet ejendom overdrages til den hidtidige lejer, jf. TfS 2005, 363, 

hvor lejligheden skal vurderes som ”fri”, og på den anden side tilfælde som det forelig-

gende, hvor lejligheden overdrages til andre, herunder lejerens nærtstående. Centralt for 

afgørelsen er således, at der ikke skal ske identifikation mellem forældre og børn ved 

overdragelse fra selskab til hovedaktionær. 

 

Der opstår af samme grund et særegent skisma mellem på den ene side de identifikati-

onssynspunkter, der ligger til grund for anvendelse af hovedaktionærreglerne i lignings-

lovens § 16, stk. 9 om fiksering af leje ved selskabers udlejning af en bolig til hovedak-

tionærens barn, jf. således TfS 2008, 296 LSR og TfS 2009, 628 VL og på den anden 

side den afstandtagen til identifikation, der ligger til grund for Landsrettens dom af 9/12 

2011.  
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Under sagen procederede Skatteministeriet bl.a. på det synspunkt, at vurderingspraksis, 

hvorefter en udlejet ejerlejlighed værdiansættes til 50 pct. af lejlighedens handelsværdi i 

fri stand, var knyttet til vurderingsloven og således ikke medførte, at handelsværdien 

mellem interesseforbundne parter skulle værdiansættes i overensstemmelse hermed. 

Som det fremgår af landsrettens præmisser, refereret ovenfor, blev dette synspunkt klart 

afvist af landsretten.  

 

Selv om den senest kendte offentlige vurdering for den pågældende lejlighed ved lands-

rettens dom er fastholdt som udgangspunkt for værdiansættelsen ved overdragelse fra 

selskabet til eneanpartshaveren, markerer dommen næppe en afstandtagen til den klare 

bevægelse i retning af stedse mere konkrete vurderinger af den overdragne ejendom 

udenfor 1982-cirkulærets anvendelsesområde, der har kunnet spores i praksis i de sene-

re år. Underkendelsen af skattemyndighedernes korrektion af værdiansættelse i den fo-

religgende sag må således først og fremmest antages at være en konsekvens af, at myn-

dighederne fandtes at have anvendt et forkert vurderingsgrundlag, nemlig ejerlejlighe-

dens værdi som ”fri”.  

 

Afgørelsen giver mulighed for skatteplanlægning. Har selskabet udsigt til fremtidige 

gevinster på fast ejendom, vil selskabet ved køb af en fri lejlighed og efterfølgende ud-

lejning kunne frembringe et tab på fast ejendom til fremførsel i disse gevinster, samtidig 

med, at gevinsten på ejerlejligheden ved lejernes senere flytning realiseres hos hovedak-

tionæren. 

 
_______ o _______ 

 
 


