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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 19/11 2012, at en hovedanpartshaver kunne 

overdrage en fast ejendom til det ham tilhørende anpartsselskab 19/2 2010 for en købe-

sum på 10,1 mio. kr., svarende til den seneste offentlige vurdering ansat knap 2 år i for-

vejen (1/10 2007-vurderingen), uanset at ejendommen ved den umiddelbart efterfølgen-

de offentlige vurdering (1/10 2009-vurderingen) var ansat til 7,6 mio. kr. og uanset at 

ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet ved en sagkyndig vurdering var ansat 

til 9,2 mio. kr. Der forelå således ikke det fornødne grundlag for at fravige den offentli-

ge vurdering som udgangspunkt for værdiansættelsen. Med sagen har Landsskatteretten 

markeret en vis mindstegrænse for korrektion af overdragelsessummer, der er baseret 

på den offentlige vurdering.   

 

Frem til 2000 var værdiansættelsen ved overdragelse i levende live mellem nærtstående 

udenfor den gaveafgiftspligtige personkreds, herunder i første række ved overdragelse 

mellem selskab og aktionær, alene normeret i Ligningsvejledningen.  

 

Gennem en meget lang årrække havde retsstillingen på dette område været præget af 

principperne for værdiansættelse i cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelse 

af arv samt gaver indenfor den afgiftspligtige personkreds. Blandt andet fremgik således 

af Ligningsvejledningen frem til 1986 af vejledningens afsn. S.C.1.2.5.3. henholdsvis 
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afsn. K.2.2.3., at ”En overdragelse af en fast ejendom til en pris, der ligger indenfor +/- 

15 pct. af den senest bekendtgjorte kontantejendomsværdi med årsreguleringer, vil ikke 

blive anfægtet skattemæssigt.” Der var tale om en ganske fast værdiansættelsesnorm, jf. 

TfS 1994, 295 Ø, hvor en hovedaktionær fik medhold i, at han kunne støtte ret på Lig-

ningsvejledningen, således at en ejendom ved overdragelse fra selskabet til aktionæren i 

forbindelse med likvidation kunne værdiansættes til den offentlige vurdering. Se uddy-

bende om retsstillingen Retssikkerhedsudvalgets Redegørelse 1994, s. 156 ff. 

 

I 1988 blev der imidlertid med en lille, men betydningsfuld, ændring i ligningsvejled-

ningens afsnit om værdiansættelse af fast ejendom åbnet mulighed for at fravige kon-

tantværdien ifølge den offentlige vurdering som værdiansættelsesnorm, idet ordet ”nor-

malt” blev indsat. Således hed det nu i ligningsvejledningen 1987, afsnit K.2.2.2, at: “… 

En overdragelse af en fast ejendom til en pris, der ligger inden for +/- 15 pct. af den 

senest bekendtgjorte kontantejendomsværdi med årsreguleringer, vil normalt ikke blive 

anfægtet skattemæssigt ...”. 

 

Dette signal om en stramning af adgangen til at anvende den offentlige vurdering som 

grundlag for værdiansættelsen blev siden hen forstærket. Det hed således, bl.a. i lig-

ningsvejledningen 1999, afsnit S.F.2.3.2., at: “På grund af den usikkerhed, der er for-

bundet med værdiansættelsen, vil man i ligningspraksis normalt kunne lægge overdra-

gelsesprisen til grund, hvis denne ligger inden for +/- 15 pct. af den seneste kontante 

ejendomsværdi med årsreguleringer. Ligningsmyndighederne er imidlertid ikke bundet 

af de omtalte 15 pct., idet ejendomsværdien kun er et udgangspunkt for vurderingen af 

den aftalte pris…”.  

 

Med TfS 2005, 620 VL, omtalt i JUS 2005/31 – der drejede sig om værdiansættelsen af 

en ejerlejlighed ved salg fra et selskab til hovedanpartshaverens datter i 1999, og således 

vedrørte tiden før TS-CIR 2000-5, jf. nærmere nedenfor – blev det knæsat, at det ikke 

var en betingelse for skattemyndighederne for at fravige den offentlige vurdering som 

værdiansættelsesnorm, at den offentlige vurdering var uegnet som grundlag for værdian-

sættelsen, eksempelvis som følge af fejlagtige vurderingsforudsætninger, væsentlige 

forbedringer m.v. Selve den omstændighed, at overdragelsen af lejligheden var sket i et 

marked med stigende priser og da til en pris under selskabets anskaffelsessum gav såle-
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des efter landsrettens opfattelse et fornødent grundlag for at antage, at handelsværdien 

afveg fra den offentlige vurdering.  

I 2000 udsendte Told- og Skattestyrelsen TS-CIR 2000-5 om værdiansættelse af fast 

ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Det anføres her bl.a., at 

såfremt den offentlige ejendomsvurdering ikke er et retvisende udtryk for ejendommens 

handelsværdi på tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller lignings-

myndighederne bundet af vurderingen.  

 

Med Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2006, 444 LSR blev siden videre fastslået, at 

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

TfS 2005, 620 VL angivne retstilstand var det efter Landsskatterettens præmisser i TfS 

2006, 444 LSR, jf. nærmere nedenfor, navnlig ikke en betingelse for korrektion, at kon-

krete forhold, eksempelvis fejl ved vurderingen, fører frem til en anden værdiansættelse 

end den offentlige vurdering.  

 

Ved SKAT´s meddelelse i TfS 2007, 1119 SM blev TS-CIR. 2000-5 ophævet med virk-

ning fra 2. januar 2008 og overført til Ligningsvejledningen, afsn. S.F.2.3.2., således at 

værdiansættelsen ved overdragelser mellem selskab og aktionær herefter på ny alene er 

normeret i Ligningsvejledningen.  

 

Det pågældende afsnit i Ligningsvejledningen er nu overført til Den Juridiske Vejled-

ning, afsn. C.B.3.5.4.3., hvor der angives følgende, relativt forenklede, retningslinier for 

værdiansættelsen:  

”Overdragelsespris 

Prisen skal svare til, hvad en uafhængig tredjemand vil betale for ejendommen. 

Tidspunkt 

Det er prisen på det tidspunkt, hvor der indgås en bindende aftale om overdragelse af 

ejendommen. 

Ejendomsvurderingen 

Den seneste offentlige ejendomsvurdering anvendes som udgangspunkt som udtryk 

for handelsværdien. 
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Alternativ pris 

Hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende udtryk for handels-

værdien på tidspunktet for aftalens indgåelse, er hverken parterne eller skattemyn-

dighederne bundet af ejendomsvurderingen. 

Ejendomsvurderingen afspejler fx ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at 

være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. 

Seneste ejendomsvurdering må ikke lægges til grund, hvis der siden ejendomsvurde-

ringen er foretaget ombygning eller modernisering af den pågældende ejendom, som 

giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi.” 

 

Retningslinierne i Ligningsvejledningen svarer i det væsentligste til retningslinierne 

angivet i TS-CIR. 2000-5. Den retstilstand, der blev etableret med cirkulæret, må såle-

des anses for videreført.  

 

Praksis på området viser, at den offentlige vurdering for ejendommen fortsat danner 

udgangspunkt for værdiansættelsen af en fast ejendom ved overdragelse fra selskab til 

aktionær, jf. herved den lidt atypiske sag ref. i TfS 2003, 253 LR samt sagen ref. i TfS 

2003, 845 LSR om værdiansættelse af ubebyggede grunde ved likvidation pr. 1. sep-

tember 2001, hvor en oplysning fra skattemyndighederne om, at ubebyggede grunde ved 

de seneste handler i området var blevet handlet til værdier på ca. 30 pct. over den offent-

lige vurdering, efter Landsskatterettens opfattelse ikke gav ”tilstrækkeligt grundlag” for 

at fravige den offentlige vurdering ved ansættelse af udlægsværdien for de i sagen om-

handlede grunde. Efter præmisserne for kendelsen var bl.a. lagt vægt på, at vurderinger-

ne ikke var fejlbehæftede som anført i TS-cirk. 2000-5. En lignende afgørelse omtales af 

Bent Ramskov i artiklen TfS 2007, 434. 

 

Men praksis viser videre, at skattemyndighederne på det nuværende regelgrundlag har 

forholdsvis vide rammer for korrektion af en værdiansættelse baseret på den offentlige 

vurdering ved overdragelse mellem selskab og aktionær, når det fornødne grundlag fore-

ligger. 

 

De første klare signaler blev sendt med Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2006, 444 

LSR, omtalt i JUS 2006/25, der er den første offentliggjorte afgørelse, hvor den offent-
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lige vurdering ikke ansås for anvendelig ved en værdiansættelse baseret på de anvisnin-

ger, som det daværende Ligningsråd vedtog i 2000. I den pågældende sag var en foræl-

drekøbslejlighed ved hovedanpartshaverens køb ud af selskabet i juli 2002 værdiansat til 

den offentlige vurdering, 1 mio. kr., og videresolgt til tredjemand godt 5 mdr. senere for 

1,365 mio. kr. Efter Landsskatterettens opfattelse kunne den offentlige vurdering ikke 

anses som udtryk for ejendommens handelsværdi på vurderingstidspunktet, idet der bl.a. 

blev lagt vægt på ejendommens beliggenhed, salgsstatistikken i 2. halvår af 2002 for 

ejerlejligheder beliggende i dette postdistrikt, de omkring overdragelsestidspunktet kon-

staterede salgspriser for tilsvarende lejligheder på samme vej, samt handelsprisen ved 

hovedanpartshaverens salg til tredjemand godt 5 måneder efter købet. Landsskatteretten 

godkendte herefter en overdragelsessum på overdragelsestidspunktet i juli 2002 på 

1.300.000 kr. og anførte, at der ved det udøvede skøn var taget hensyn til de generelle 

stigninger i prisniveauet, der var indtruffet mellem hovedanpartshaverens køb og dennes 

salg til tredjemand 5 mdr. senere. 

 

Med kendelsen blev dengang klart markeret, at korrektion af en værdiansættelse af en 

fast ejendom baseret på den offentlige vurdering ved overdragelse mellem selskab og 

aktionær ikke forudsætter tilstedeværelsen af konkrete, særlige forhold, som der ikke 

kan antages at være taget højde for ved den offentlige vurdering, og som sandsynliggør 

eller dokumenterer, at den offentlige vurdering ikke er et retvisende udtryk for værdian-

sættelsen. En skattemæssig korrektion kan således foretages alene med henvisning til, at 

den offentlige vurdering ikke kan anses som udtryk for et retvisende skøn over ejen-

dommens handelsværdi på vurderingstidspunktet, når dette støttes af konkrete oplysnin-

ger vedrørende ejendommens handelsværdi. 

 

Kendelsen viser videre, at der fra myndighedernes side tilstræbes en værdiansættelse, 

der er så tæt på den reelle handelsværdi som muligt, jf. herved særligt Landsskatteret-

tens bemærkning om, at der ved det udøvede skøn var taget hensyn til de generelle stig-

ninger i prisniveauet, der var indtruffet mellem hovedanpartshaverens køb og salget til 

tredjemand den 16. december 2002. 

 

Afgørelsen er siden fulgt op af lignende afgørelser, herunder den i TfS 2007, 357 LSR 

refererede afgørelse, omtalt i JUS 2007/8, hvor der forespurgtes til, om en ejerlejlighed 
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ved salg fra et selskab til hovedanpartshaverens datter kunne værdiansættes til 1,2 mio. 

kr., svarende til den seneste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2004. To andre lejlighe-

der i samme ejendom var solgt i juli 2005 og februar 2006 for henholdsvis 2,398 mio. 

kr. og 2,445 mio. kr. Landsskatteretten tiltrådte her skattemyndighedernes bindende 

svar, hvorefter lejligheden ikke kunne værdiansættes til den seneste offentlige vurdering 

for ejendommen. Landsskatteretten anførte, at den senest offentliggjorte ejendomsværdi 

ikke udgjorde et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi på vurderingstids-

punktet, og at der i det konkrete tilfælde var tilstrækkeligt grundlag for at fravige en 

overdragelse til ejendomsværdien. Vedrørende det retlige grundlag henviste Landsskat-

teretten dels til TfS 1999, 463 H, TfS 1998, 484 H samt TfS 2005, 620 VL med en be-

mærkning om, at TS-cirk. 2000-5 ikke sås at have ændret denne praksis, og dels til TfS 

2006, 444 LSR. Videre var lagt vægt på det i den pågældende gade konstaterede gen-

nemsnitlige salgsprisniveau for ejerlejligheder, herunder salgspriserne i moderejen-

dommen. 

 

Den nu netop afsagte kendelse fra Landsskatteretten af 19/11 2012 viser dog samtidig, 

at der stilles visse mindste krav for at korrigere overdragelsesprisen. I den pågældende 

sag havde en hovedanpartshaver anmodet om et bindende svar på værdiansættelsen ved 

overdragelse af en bolig fra aktionær til selskab. Ejendommen var ved overdragelsen 

den 19/2 2010 blevet værdiansat til 10,1 mio. kr., svarende til svarende til den seneste 

offentlige vurdering ansat knap 2 år i forvejen (1/10 2007-vurderingen). Ved den umid-

delbart efterfølgende offentlige vurdering (1/10 2009-vurderingen) blev ejendommen 

ansat til 7,6 mio. kr. og ved en sagkyndig vurdering indhentet under sagens behandling 

ved Landsskatteretten ansat til 9,2 mio. kr.  

 

Landsskatteretten lagde til grund, at vurderingen pr. 1/10 2007 var den senest offentlig-

gjorte ejendomsvurdering inden overdragelsen den 19/2 2010 til selskabet. Landsskatte-

retten fandt på denne baggrund og efter det oplyste, herunder syns- og skønsrapporten, 

at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at den senest offentliggjorte 

ejendomsvurdering kunne anses som udtryk for ejendommens handelsværdi. Landsskat-

teretten anerkendte herefter den af parterne anvendte værdiansættelse på 10,1 mio. kr.   
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Med Landsskatterettens kendelse er for det første markeret, at der gælder en vis mind-

stegrænse for iværksættelse af skattemæssige korrektion, når den offentlige vurdering er 

anvendt som udgangspunkt for værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter – i 

den konkrete sag knap 10 pct.  

 

Kendelsen er dernæst interessant derved, at Landsskatteretten anerkendte en værdian-

sættelsen baseret på den offentlige vurdering, uanset at et under sagen tilvejebragt syn 

og skøn angav en anden og mindre værdi.  

 

Er der under sagens behandling indhentet en sagkyndig vurdering, er denne værdiansæt-

telse efter hidtidig domstolspraksis således som udgangspunkt blevet lagt til grund, se 

herved TfS 1998, 484 HR, omtalt i JUS 1998/29, og TfS 2005, 363 HR (Tårs Rørteknik 

ApS), omtalt i JUS 2005/12. Ved bl.a. disse domme er der således gennemført korrekti-

oner i praksis, der synes at ligge indenfor den skønsusikkerhed, som Landsskatteretten 

tidligere må antages at ville have accepteret, se herved Allan Ramlow i TfS 1987, 433. 

 

Med udstedelsen af TS-cirk. 2000-5, der efter sin ordlyd ikke levner plads til en væsent-

lighedsvurdering, synes denne tendens at være blevet forstærket, og i Den Juridiske vej-

ledning, afsn. C.B.3.5.4.3, er nu i afsnittet ”Selskabets salg til underpris” tilkendegivet 

en meget rigoristisk beskatning. Hovedaktionærens køb af en ejendom af selskabet, vil 

således efter vejledningen indebære, at aktionæren skal beskattes af forskellen mellem 

overdragelsesprisen og handelsværdien som maskeret udlodning, ligesom selskabets 

afståelsessum vil blive korrigeret.  

 
_______ o _______ 

 
 


