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Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af akti-

ver med skattemæssig succession kan ske kompensation for latent skat enten ved reduk-

tion af aktivets handelsværdi efter kildeskattelovens § 33 C eller ved beregning af en 

passivpost efter § 33 D. I overensstemmelse med styresignalet offentliggjort i 

SKM2011.406.SKAT  tiltrådte Landsskatteretten videre, at der ikke er mulighed for at 

bringe begge bestemmelser i anvendelse på samme tid.  

 

Kildeskattelovens §§ 33 C og 33 D hjemler og fastsætter de nærmere rammer for gene-

rationsskifte af en erhvervsvirksomhed i overdragerens levende live med skattemæssig 

succession. § 33 C drejer sig om betingelserne for og konsekvenserne ved skattemæssi-

ge succession. Med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2008.876.LSR, jf. tillige 

nedenfor, er fastslået, at der efter § 33 C kan kompenseres for en latent skat ved nedslag 

i handelsværdien. § 33 D omhandler kompensation for latente skatter ved optagelse af 

passivposter ved gaveafgiftsberegningen eller gavebeskatningen i tilfælde, hvor virk-

somhedsoverdragelsen berigtiges helt eller delvist ved gave.  

 

Med sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2008.876.LSR, omtalt i 

JUS 2008/46, jf. tidligere TfS 2007, 532 SR, omtalt i JUS 2007/15, blev rejst spørgsmå-

let om, hvorvidt der ved generationsskifte med skattemæssig succession kan kompense-

res for den byrde, som erhververen påtager sig ved at indtræde i latente skatter på de 

overdragne aktiver, gennem værdiansættelsen af den overdragne virksomhed. Denne 

http://www.v.dk/
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problemstilling blev rejst allerede i tilknytning til vedtagelsen af reglerne om skatte-

mæssig succession i 1988, jf. FT 1988/89, 1. saml., tillæg B, sp. 206, uden dog at drøf-

telserne dengang eller ved senere lovændringer førte frem til fastsættelse af positive 

regler om principperne for værdiansættelsen. Se tillige Tommy V. Christiansen, Revi-

sorbladet 1989, nr. 2, s. 9. 

 

Den konkrete sag ref. i SKM2008.876.LSR drejede sig om værdiansættelsen af en 

vognmandsforretning ved en eventuel overdragelse af virksomheden fra de hidtidige 

ejere, 3 brødre, til den ældste broders søn med skattemæssig succession efter kildeskat-

telovens § 33 C. Det var fra de tre brødres side ikke på tale at yde sønnen (nevøen) no-

gen gave i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Med henvisning til de forelig-

gende motivudtalelser samt formålsbetragtninger tilkendegav Landsskatteretten i denne 

sag, at handelsværdien af aktiverne i vognmandsvirksomheden skulle fastsættes under 

hensyn til de skatteforpligtelser, som køberen overtog fra sælgeren.  

 

Knap tre år senere offentliggjorde SKAT i SKM2011.406.SKAT, omtalt i JUS 2011/25, 

et styresignal om kompensation for latente skatteforpligtelser ved overdragelse med 

skattemæssig succession efter henholdsvis kildeskattelovens § 33 C og § 33 D, samt 

særligt om forholdet mellem de to bestemmelser.  

 

Skatteministeriet tilkendegav i dette styresignal, at værdiansættelseskravet efter kilde-

skattelovens § 33 D efter ministeriets opfattelse mest hensigtsmæssigt opfyldes derved, 

at det præciseres, at parterne har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes med 

udgangspunkt i henholdsvis kildeskattelovens § 33 C og kildeskattelovens § 33 D.  

 

Ministeriet anførte herved, at hvis der f.eks. gives nedslag med udgangspunkt i kilde-

skattelovens § 33 C, fordi dette nedslag er større end et nedslag med udgangspunkt i 

kildeskattelovens § 33 D, er nedslaget efter sidstnævnte bestemmelse indeholdt i ned-

slaget efter førstnævnte bestemmelse. Ved at anvende denne fremgangsmåde ville kra-

vene efter kildeskattelovens §§ 33 C og D ifølge ministeriet altid være opfyldt hver for 

sig i de konkrete situationer, hvor der sker overdragelser med succession som hel eller 

delvis gave. 
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Med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2012.477.LSR blev denne problemstilling 

forelagt for Landsskatteretten, der tilkendegav samme opfattelse som Skatteministeriet   

 

Sagen drejede sig om generationsskifte af en landbrugsejendom fra fader til søn. Ejen-

dommen var blevet vurderet af en ejendomsmægler til 5,7 mio. kr. inkl. betalingsret-

tigheder, men excl. driftsmidler, der var blevet vurderet til 463.800 kr., i alt 6.163.800 

kr. Ved et nedslag for at overtage skatteforpligtelsen til kurs 80, hvilken kursansættelse 

SKAT havde godkendt ved afgivelse af det i sagen omhandlede bindende svar, jf. ne-

denfor, kunne landbrugsvirksomheden værdiansættes til i alt 5,96 mio. kr.  

 

I forbindelse med overvejelserne om generationsskifte anmodede parterne om et bin-

dende svar på 3 spørgsmål:  

1. Om ejendommen ved overdragelse til sønnen kunne ansættes til værdien ifølge 

den sagkyndige vurdering uden gaveafgiftsmæssige konsekvenser for parterne.  

2. Om ejendommen ved overdragelse til sønnen med skattemæssig succession kun-

ne ansættes til værdien ifølge den sagkyndige vurdering, reduceret med den la-

tente skattebyrde fastsat til kurs 80, uden gaveafgiftsmæssige konsekvenser for 

parterne, samt 

3. Om sønnen - ved overdragelse af ejendommen på vilkår som angivet i spørgsmål 

2 og således at en del af vederlaget blev berigtiget ved gave - ved opgørelsen af 

gaveafgift af gaven kunne fradrage en passivpost efter boafgiftslovens § 28, jf. 

kildeskattelovens § 33, som var beregnet ud fra den avance, som et salg til vær-

dien ifølge den sagkyndige vurdering, reduceret med den overtagne latente skat-

tebyrde fastsat til kurs 80, ville have udløst for faderen. 

 

SKAT besvarede spørgsmålene 1 og 2 med et ”Ja”, og spørgsmål 3 med et ”Nej”.  

 

Faderen indbragte SKAT´s besvarelse af det 3. spørgsmål for Landsskatteretten. Til 

støtte for klagen gjorde faderen gældende, at det for det første lå fast, at handelsværdien 

for en virksomhed var lavere ved overdragelse med skattemæssig succession end uden 

skattemæssig succeession, jf. SKM2008.876.LSR. Videre anførte faderen, at det var 

uden betydning for værdiansættelsen, hvordan vederlaget for virksomheden efterfølgen-
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de måtte blive berigtiget, herunder om berigtigelsen fandt sted ved gave. For det tredje 

havde parterne efter faderens opfattelse efter boafgiftslovens § 28, stk. 1, jf. kildeskatte-

lovens § 33 D, krav på optagelse af en passivpost ved afgiftsberegningen, når vederlaget 

for virksomheden blev berigtiget ved gave. 

 

Skatteministeriet anførte hertil, at der ved værdiansættelsen af aktiver, der overdrages 

med skattemæssig succession i levende live, jf. SKM2008.876.LSR, tages udgangspunkt 

i handelsværdien, som efter samme kendelse kan nedsættes med udskudt skat efter kil-

deskattelovens § 33 C, og videre, at hvis overdragelsen gennemføres som gave, skal det 

gaveafgifts- eller indkomstskattepligtige beløb opgøres således, at der i overensstem-

melse med nævnte landsskatteretskendelse tages hensyn til en eventuel udskudt skat 

efter kildeskattelovens § 33 C. Samtidig skal det lovfæstede krav om nedslag for den 

beregnede passivpost efter kildeskattelovens § 33 D være opfyldt. Efter Skatteministeri-

ets opfattelse opfyldes værdiansættelseskravet efter kildeskattelovens § 33 D mest hen-

sigtsmæssigt ved, at parterne har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes med 

udgangspunkt i henholdsvis kildeskattelovens § 33 C og kildeskattelovens § 33 D – sva-

rende til, hvad der er givet udtryk for i styresignalet ref. i SKM2011.406.SKAT. 

 

Landsskatteretten fastholdte skattemyndighedernes besvarelse af det omhandlede 

spørgsmål med et ”nej”, idet der efter Landsskatterettens opfattelse helt grundlæggende 

var tale om to alternative fremgangsmåder for kompensation for det latente skattetilsvar 

ved overdragelse af en virksomhed med skattemæssig succession.  

 

Landsskatteretten tilkendegav således som sin opfattelse, at når der er tale om overdra-

gelse med succession, og når en del af eller hele overdragelsessummen berigtiges i form 

af gave, er der to metoder til at kompensere for en latent skat. Efter kildeskattelovens § 

33 C kan det ske ved nedslag i handelsværdien, jf. også SKM2008.876.LSR, og efter 

kildeskattelovens § 33 D kan det ske ved beregning af en passivpost. En skatteyder har i 

henhold til bestemmelsens ordlyd retskrav på at få kompensation ved en passivpost efter 

kildeskattelovens § 33 D. Såfremt et nedslag i handelsværdien efter kildeskattelovens § 

33 C er mere gunstig for en skatteyder, må det således være op til denne at vælge reduk-

tion for en latent skat efter denne bestemmelse. 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1789107
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1789107
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Vedrørende det helt centrale spørgsmål om, hvorvidt der var tale om alternative eller 

kumulative fremgangsmåder for kompensation for latent skat, anførte Landsskatteretten 

– helt enkelt – at der efter Landsskatterettens opfattelse der er ikke mulighed for at få 

reduktion for en latent skat efter begge bestemmelser. Såfremt der er foretaget en reduk-

tion af værdien af de overdragne aktiver som følge af den latente skatteforpligtelse, kan 

der således ikke ske en yderligere nedsættelse med en passivpost i gaveberegnings-

grundlaget, idet der - som det siges i kendelsen - så allerede én gang er taget hensyn til 

den latente skatteforpligtelse i beregningsgrundlaget. Der måtte dog, efter Landsskatte-

rettens opfattelse, anses at være valgfrihed for, hvor nedslaget for en latent skat placeres. 

 

Landsskatterettens kendelse er ikke afgjort med henvisning til styresignalet ref. i 

SKM2011.406.SKAT, men retten nåede frem til samme resultat.  

 

Spørgsmålet om kompensation for latente skatter må herefter, i hvert fald indtil videre, 

anses for afklaret med Landsskatterettens kendelse for så vidt angår jus. 

 

Tilbage står herefter størrelsen af kursnedslaget på latent skat efter kildeskattelovens § 

33 C, der ikke angiver retningslinier for nedslaget. 

 

Om dette spørgsmål anførte Landsskatteretten i kendelsen ref. i SKM2008.876.LSR 

bl.a., at spørgsmålet om, hvorvidt og hvornår forpligtigelsen blev aktuel, afhang af en 

række fremtidige dispositioner vedrørende virksomheden såsom eventuelt salg, virk-

somhedsomdannelse mv. Da der ikke var tale om en faktisk betalingsforpligtelse, men 

en eventualforpligtelse, skulle skatteforpligtelsen kursfastsættes således, at overdragel-

sessummen afspejlede handelsværdien i fri handel. En kursfastsættelse til pari ville ikke 

afspejle eventualforpligtelsens handelsværdi, der måtte antages at ligge under kurs 100. 

Der skulle efter Landsskatterettens opfattelse derfor i forbindelse med en overdragelse 

foretages en konkret vurdering af, til hvilken kursværdi forpligtigelsen skulle fragå ved 

opgørelsen af handelsværdien for aktiverne.  

 

I ovennævnte sag fra 2012 forelå dette spørgsmål ikke til prøvelse. Værdien på kurs 80 

var, så vidt det ses, fastsat af skatteyderen selv – og godkendt af skattemyndighederne. 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948156
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Det må dog antages, at de principper for værdiansættelsen af passivposter, der er fastlagt 

af domstolene, eksempelvis i forbindelse med skilsmisse m.v., se herved bl.a. UfR 

1981.138 V, UfR 1983.245 Ø og TFA 2000, 258 V, vil blive retningsgivende. Størrelsen 

af nedslaget må således bero på forudsætninger om ejertiden hos den, der indtræder i 

den latente skat, hvorfor de foreliggende domme ikke nødvendigvis fuldt ud skal lægges 

til grund.  

 
_______ o _______ 

 


