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til den anden ægtefælle i henhold til køberet – 
SKM2011.650.SR © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/8 2011 at kunne bekræfte, at 
en overdragelse af andele i et kommanditselskab fra den ene ægtefælles 
konkursbo til den anden ægtefælle i skattemæssige sammenhæng skulle be-
handles på samme måde som et salg til tredjemand, idet salget ansås at 
finde sted fra konkursboet til ægtefællen.  
 

Skatterådets bindende svar af 23/8 2011 belyser rækkevidden af kildeskattelovens regler 

om ægtefællebeskatning ved overdragelse fra et konkursbo til skyldnerens ægtefælle.  

 

Efter bestemmelserne i kildeskattelovens §§ 26 A og 26 B udløser en overdragelse af 

aktiver mellem ægtefæller som udgangspunkt ikke realisationsbeskatning, idet den er-

hvervende ægtefælle indtræder i den overdragende ægtefælles skattemæssige stilling.  

 

Efter Skatterådets bindende svar af 23/8 2011 omfatter disse regler dog ikke salg af ak-

tiver fra et konkursbo til fallentens ægtefælle. 

 

Sagen drejede sig om en fallent, der den 1/9 2010 indgik en optionsaftale med sin ægte-

fælle om salg af fallentens kapitalandele i to ejendomskommanditselskaber til ægtefæl-

len. Begge kommanditselskaber drev virksomhed med udlejning af fast ejendom og 

havde været i drift i nogle år. Fallenten ejede 10 pct. af anparterne i begge selskaber. 

Optionsaftalen var ifølge det oplyste betinget af succesfuld due diligence for andelene 

og ejendommene samt deres finansiering, lejestigninger, ejerforhold i kommanditsel-
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skabet og andre detaljer. Due diligence skulle udføres i løbet af perioden 1/10 2010 – 

1/4 2012, og endelig aftale om køb skulle være truffet inden udløbet af due diligence 

perioden. Af optionsaftalen fremgik videre, at køber skulle overtage andelene til værdi-

en af anlægsaktiver minus gældsforpligtelser samt et fradrag/tillæg beregnet på basis af 

due diligence, samt at en overdragelse forudsatte godkendelse fra kommanditselskaber-

nes respektive bestyrelser. Fallenten blev erklæret konkurs i januar 2011. Optionsafta-

len var således indgået forud for konkursen. Ved afgivelsen af det bindende svar blev 

lagt til grund, at ægtefællen udnyttede køberetten på et tidspunkt, hvor boet endnu ikke 

var afsluttet.  

 

Ægtefællen forespurgte på denne baggrund bl.a. til de skattemæssige konsekvenser ved 

overdragelse af kommanditandelene, dels ved en overdragelse af andele fra fallenten til 

ægtefællen og dels ved ægtefællens senere videreoverdragelse af andele til tredjemand.  

 

Vedrørende først spørgsmålet om periodiseringen af optionsaftalen, tilkendegav Skatte-

rådet, at skattemæssige konsekvenser først ville indtræde på det tidspunkt, hvor ægte-

fællen udnyttede køberetten. Skatterådet henviste til, at det ikke var usandsynligt, at 

køberetten ikke ville blive udnyttet, og henviste herved til optionsaftalens lange løbetid, 

til den omstændighed, at aftalen endnu ikke var udnyttet, samt at en købsaftale var be-

tinget af succesfuld due diligence samt godkendelse fra kommanditselskabernes besty-

relse.  

 

Spørgsmålet var herefter, om konkursboet var en transparent enhed, således at kom-

manditanparterne ved ægtefællens udnyttelse af køberetten skulle anses for erhvervet af 

fallenten, eller om konkursboet skulle anses som en selvstændig juridisk person med 

den virkning, at kildeskattelovens §§ 26 A – 26 B ikke fandt anvendelse ved en over-

dragelse. 

 

Problemstillingen er ikke omhandlet i de førnævnte bestemmelser, og er uomtalt i forar-

bejderne til disse bestemmelser.  

 

Med afsæt i konkurslovens § 29 samt med henvisning til Anders Ørgaard, Konkursret, 

10. udg., 2011, s. 27, nåede Skatterådet her frem til, at fallentens konkursbo var en selv-
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stændig juridisk person. Med henvisning til, at en anvendelse af kildeskattelovens §§ 26 

A, stk. 2 og 26 B forudsatte, at overdragelsen skulle finde sted mellem ægtefæller, kon-

kluderede Skatterådet herefter, at en overdragelse af kommanditanparterne fra konkurs-

boet til ægtefællen ikke ville medføre, at ægtefællen indtrådte i fallentens skattemæssige 

stilling. 

 

I relation til de stillede spørgsmål indebar dette konkret, at ægtefællens erhvervelse af 

andele i kommanditselskaberne ville medføre realisationsbeskatning efter de almindeli-

ge regler herom, herunder beskatning af en eventuel ejendomsavance samt genvundne 

afskrivninger. På samme baggrund bekræftede Skatterådet, at ægtefællen ved en senere 

afståelse alene skulle beskattes af genvundne afskrivninger for så vidt angik afskrivnin-

ger foretaget af ægtefællen.  

 

En henvisning til Ørgaards Konkursret, hvorefter konkursboet er en selvstændig juridisk 

person, som begrundelse for afgørelsen fører ikke naturnødvendigt frem til den om-

handlede afgørelse  

 

En juridisk person er en økonomisk enhed, der kan indgå retshandler med bindende 

virkning for den økonomiske enhed, ligesom den økonomiske enhed er pligtsubjekt for 

de krav, der flyder af disse retshandler. For så vidt der er tale om en økonomisk enhed, 

der på den ene side kan indgå retshandler, men hvor selvsamme økonomiske enhed ikke 

er pligtsubjekt for de af retshandlen flydende krav, er der ikke fuldt ud tale om en juri-

disk enhed. Og det er netop denne mellemform, der er gældende for konkursboer efter 

fysiske personer i skatteretlig henseende. 

 

Det er korrekt, at et konkursbo er en selvstændig juridisk person i formueretlig hen-

seende. Men dette gælder ikke fuldt ud i skatteretlig henseende. Et konkursbo er et selv-

stændigt skattesubjekt i den forstand, at der – hvis der overhovedet skal foretages en 

indkomstopgørelse – da skal foretages en særskilt opgørelse af konkursboets skatteplig-

tige indkomst. Men dette gælder kun i et vist omfang: Eksempelvis kan de hos skyldne-

ren konstaterede underskud i tiden forud for konkursen modregnes i konkursboets un-

derskud. Der er dog den særegne bestemmelse om beskatning af skyldneren af lønudbe-

taling fra konkursboet, der understøtter, at der er tale om to skattesubjekter. 
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Heroverfor står, at der er identitet mellem konkursboet og skyldneren i henseende til, 

hvem der er pligtsubjekt for skattekravet. Den skat, der måtte blive udløst i konkursbo-

et, eksempelvis i form af skat af større kapitalgevinster, der overstiger fremført under-

skud, skal udredes af skyldneren og kan ikke gøres gældende mod boet. 

 

Der er altså ikke tale om et massekrav som følge af boets dispositioner. Videre er der – i 

modsætning til selskabers konkurs – heller ikke tale om et § 97-krav efter konkursloven, 

dvs. krav, der antages at bestå på tidspunktet for konkursen, der kan gøres gældende i 

boet. Eller udtrykt på en anden måde: Skattekravet anses ikke for opstået som følge af 

boets dispositioner, og ej heller som et krav, der i øvrigt kan gøres gældende mod boet, 

heller ikke efter § 97. Det forhold, at skattekravet ikke kan gøres gældende mod boet, 

men alene kan gøres gældende mod fallenten, peger i retning af, at konkursboet kun 

delvis kan anses for en selvstændig juridisk person i skatteretlig henseende. 

 

Det er derfor en marginal afgørelse, når Skatterådet når frem til, at successionsreglerne i 

kildeskatteloven ikke kan finde anvendelse i den pågældende sag. 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


