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Kommenteret i Jyllandsposten på følgende datoer 

 
 
Om formueskattekursen Jyllandsposten d. 2. februar 
2015 
 
Om anvendelse af  
Cirkl. 185 af 17.11.1982   
ved udlæg fra dødsboer Jyllandsposten d. 18. april 2015 
 
Opsamling,  
værdiansættelse og  
bindende svar – betydning 
for generationsskiftet Jyllandsposten d. 25. april 2015 
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Minicase: 

En velhavende klient, der ejer en del ejendomme samt 
aktier, overvejer nu om der skal ske overdragelse til 
arvingerne  i levende live som gave eller senere i form af 
arv. 

Der indgår mange hensyn.  Èt af disse er skatter og afgifter 
samt sikkerhed for at dispositionerne ikke efterfølgende 
tilsidesættes af SKAT. 

Hvad skal han have af gode råd for så vidt angår skatter og 
afgifter? 
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1. L 167: Bindende svar om værdiansættelse er ikke 
helt bindende og i hvert fald ikke mere end i 6 
måneder (Kan i øvrigt  slet ikke  opnås i dødsboer) 

Vedtaget d. 21. april 2015!!. Gældende fra 1. maj 2015 

1. Aktier: Værdiansættelse af aktier efter 
formueskattekursen ophævet 4. februar 2015 

2. Fast ejendom: Cirkl. 185 af 17.11.1982  om +/- 15 % reglen 
gælder ikke ved udlæg fra dødsboer 

 

Nye regler og love i 2015 
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1: Bindende svar  
om værdiansættelse 

er  ikke altid bindende!!  



  

©  Bodil Christiansen 
Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
-7- 

Værdiansættelse og bindende svar herom, Indlæg  Jyske Bank 23+ 30/4 2015 

»Et bindende svar om et aktivs værdi er 

bindende for skattemyndighederne i , ved 

behandlingen af det pågældende forhold i 6 

måneder regnet fra spørgerens modtagelse af 

svaret.«. 

L 167  Vedtaget d. 21. april 2015 
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I § 25, stk. 2, indsættes som 3. pkt.: 
 
»Medmindre andet er fastsat af skattemyndighederne, 
gælder det derudover for bindende svar om et aktivs 
værdi, at svaret ikke er bindende, hvis det på 
baggrund af oplysninger ud fra et efterfølgende 
direkte eller indirekte salg af aktivet eller ud fra 
størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet, kan 
begrundes, at aktivets værdi på tidspunktet for 
afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og 
mindst 1mio. kr. fra værdien i det bindende svar.« 
 

L 167  Vedtaget d. 21. april 2015 
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Et bortfald vil ikke automatisk udløse beskatning, 
selv om grænsen er overskredet, idet der kan være 
mellemliggende forhold, som gør den konstaterede 
højere værdi fuldt berettiget. 

L 167  Vedtaget d. 21. april 2015 
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+ HUSK:  

Der kan ikke opnås bindende svar vedrørende 
værdiansættelse (udlægsværdier) af aktiver i 
et dødsbo. 
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2.  VÆRDIANSÆTTELSE  
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Lovgrundlag: 
 

Ho:  Handelsværdier 
 
Uo:  Standardiserede værdier,  

• Cirkl. 185 af 17.11.1982 
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A:  AKTIER 
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Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982  
  
Om overdragelse af aktier i familieforhold fremgår 
af 1982-cirkulærets pkt. 17, stk. 2, at:  
”Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter 
aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne 
fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra 
stedfundne omsætninger, ………... I så fald vil en 
kurs udregnet efter de af Ligningsrådet fastsatte 
retningslinjer for beregning af formueskattekursen 
kunne anvendes ved værdiansættelsen.  
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Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der kunne anvendes andre 
værdier end handelsværdien ved anvendelsen af pengetank-
reglen. 
 
Skatterådet fandt, at der ved en gaveoverdragelse af unoterede 
aktier omfattet af boafgiftslovens § 27 var et retskrav efter 
1982-cirkulæret på anvendelse af formueskattekursen, når der 
ikke kunne fremskaffes oplysninger om handelsværdien ud fra 
stedfundne omsætninger, eller omsætningerne havde fundet 
sted under forhold, som bevirkede, at den anvendte 
overdragelseskurs var uegnet som udtryk for handelsværdien, 
og der ikke var særlige omstændigheder, der talte for en 
fravigelse af formueskattekursen som fx i SKM2010.290.V og 
SKM2014.345.LSR. 

SKM2015.57.SR 



  

©  Bodil Christiansen 
Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
-16- 

Værdiansættelse og bindende svar herom, Indlæg  Jyske Bank 23+ 30/4 2015 

NYT:  Cirkulære om ændring af cirkulære om 
værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer 
m.m. og ved gaveafgiftsberegning   
(af Skatteministeriet, den 4. februar 2015) 
 
§ 1 
I cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen 
af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved 
gaveafgiftsberegning ophæves punkterne 17 og 18. 
 
§ 2 
Cirkulæret træder i kraft den 5. februar 2015 og har virkning 
for værdiansættelse af aktier m.v., hvor det tidspunkt, der skal 
lægges til grund ved værdiansættelsen, er den 5. februar 2015 
eller senere. ……. 
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Styresignal af 5/2 2015, 15-0421466 
 
Styresignalet fastlægger praksis vedrørende 
værdiansættelse af unoterede aktier og unoterede 
konvertible obligationer fremadrettet efter 
ophævelsen af pkt. 17 og 18 i cirkulære nr. 185 af 
17. november 1982. Styresignalet beskriver nogle 
af de konsekvensrettelser, som vil fremgå af Den 
juridiske vejledning 2015-2. 
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Fortsat….. 
 
TSS-cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og 
anparter er vejledende retningslinjer for værdiansættelse 
af aktier. Dette cirkulære vil kunne anvendes i tilfælde, 
hvor cirkulære nr. 185 af 17. januar 1982 pkt. 17 og 18 
ikke fremadrettet kan anvendes. 
 
Efter hjælpereglen indgår bl.a., at værdien af goodwill 
skal tillægges. Goodwill fastsættes på grundlag af ret-
ningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10.  

Styresignal af 5/2 2015, 15-0421466 
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Vestre Landsret fandt ved en dom ref. i SKM2013.726.VLR, at 
aktierne i et litauisk selskab ved en overdragelse mellem 
interesseforbundne parter skulle ansættes til værdien for netop 
denne køber – og ikke den mindre værdi for en uafhængig 
tredjemand med rimelig viden om alle relevante forhold 
vedrørende selskabet og den pågældende branche 
(tekstilindustrien). Det skatteretlige vurderingsgrundlag blev 
således baseret på en subjektiv - og ikke objektiv værdiansættelse. 
 
Stadfæstet ved Højesterets dom af 29/4 2015 kommenteret d. 5. 
maj 2015 

SKM2013.726.VLR – vurderingsgrundlag – subjektiv 
Kommenteret d. 29. oktober 2013 
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Sammenfattende kan det konstateres, at der ved 
overdragelse af aktier er forudsigeligheden blevet 
markant forringet, da formueskattekursen ikke 
længere kan anvendes.  

Men der vil kunne opnås større sikkerhed ved 
overdragelse i levende live, idet er her kan opnås 
bindende svar – om end dette er mindre sikkert 
end tidligere samt videre, at der her kan tages 
skattemæssigt forbehold. 
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3. FAST EJENDOM 
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TfS 1984, 418 DEP 

Ledende afgørelse om skatteyderens retskrav på at 
anvende Cirkl. 185 af 17.11.1982  ved 
gaveoverdragelse. 
 
Seneste kendte ejendomsvurdering kunne anvendes 
selv om der var fejl i vurderingsgrundlaget ved 
fastsættelse af ejendomsvurderingen 
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TfS 1984, 418 DEP 

”Der er ved udfærdigelsen af det nævnte cirkulære 
bevidst foretaget en indskrænkning i den adgang, 
som skatte- og afgiftsmyndighederne i henhold til 
kildeskattelovens § 16, stk. 3, og 4, har til at lade 
en fast ejendom vurdere af personer udmeldt af 
skifteretten.  
… 
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TfS 1984, 418 DEP 
Fortsat … 
Da det offentlige må anses for at være nærmest til at bære 
risikoen for, at den af vurderingsmyndighederne fastsatte 
kontantejendomsværdi eventuelt er for lav, finder 
skattedepartementet, at skatte- og afgiftsmyndighederne må være 
afskåret fra at lade en ejendom vurdere af personer udmeldt af 
skifteretten, hvis værdiansættelsen omregnet til kontantværdi 
efter reglerne i cirkulærets punkt 5 højst er 15 pct. højere eller 
lavere end den relevante kontantejendomsværdi, jf. cirkulærets 
pkt. 6, 2. afsnit.” 
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En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet 
for modtagelsen. Værdiansættelsen er bindende for gavegiver og 
gavemodtager. 
Stk. 2.  Finder told- og skatteforvaltningen, at en værdiansæt-
telse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens 
modtagelse, kan den ændre værdiansættelsen inden 6 måneder 
efter anmeldelsens modtagelse. Fristen begynder dog først at 
løbe fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen har de 
oplysninger, der er nødvendige for at tage stilling til 
værdiansættelsen. Har told- og skatteforvaltningen ikke inden 
udløbet af 6 måneder fremsat krav om yderligere oplysninger, 
kan fristen for ændring af værdiansættelsen ikke forlænges ud 
over 6 måneder fra anmeldelsens modtagelse 

Boafgiftslovens § 27 
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Værdiansættelse – dødsboer – Vestre Landsrets kendelse af 
26/2 2015, B-1747-14. 
  
Ved en kendelse af 26/2 2015 tilkendegav Vestre 
Landsret, at retten ikke fandt det godtgjort, at der var 
en fast administrativ praksis om, at et dødsbos 
værdiansættelse, som ikke afviger mere end 15 pct. fra 
den seneste offentlige ejendomsvurdering, skal lægges 
til grund ved den skatte- og afgiftsmæssige behandling 
af boet.  

Kommentar d. 7. april 2015 
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Landsretten fandt i den forbindelse, at en eventuel fast 
praksis på gaveområdet ikke kunne føre til et andet 
resultat.  

Landsretten fandt herefter ikke grundlag for at afvise en 
anmodning fra SKAT om en sagkyndig vurdering efter 
boafgiftslovens § 12, stk. 2, jf. dødsboskiftelovens § 93.  

Landsrettens kendelse bryder på afgørende vis med mere 
end 30 års praksis for værdiansættelse af aktiver ved 
udlæg fra dødsboer.  

Kommentar d. 7. april 2015 
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”…Sammenfattende må det konstateres, at ejer en 
person en ejendom, hvor der er væsentlig forskel 
mellem på den ene side kendte ejendomsvurdering  og 
på den anden side handelsværdien, og der ikke 
foreligger særlige grunde til at seneste kendte 
ejendomsvurdering  ikke kan anvendes, herunder 
ombygning m. v. jf. ovenfor. kan det være en 
overvejelse værd at gaveoverdrage ejendommen til 
seneste kendte ejendomsvurdering – og måske i 
området ned til minus 15 %, ….(fortsættes næste planche) 

Kommenteret d. 25. april 2015 
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….samt kombinere dette med en anmodning om 
bindende svar, som jo fortsat kan opnås i levende live  
 
Det er min vurdering, at selv om det bindende svar mod 
forventning efterfølgende måtte blive tilsidesat, vil 
skatteyderen alligevel kunne støtte ret på den anvendte 
værdi. Og ønskes endelig den helt optimale sikkerhed, 
kan der i overdragelsen indføjes et skattemæssigt 
forbehold udformet i overensstemmelse med reglerne 
herom…” 

Kommentar d. 25. april 2015 
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