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Genanbringelse – genanbringelse i ejendom efter salg og tilbagekøb - 
Højesterets dom af 12/4 2013, jr. nr. 183/2012 © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
Højesteret fastslog ved en dom af 12/4 2013, at der ikke kunne ske genanbringelse af 

avance fra salg af en ejendom til eget selskab i anskaffelsessummen for samme ejendom 

efter delvist tilbagekøb. Med sagen er samtidig fastslået, at avance ved salg af en anden 

ejendom kunne genanbringes i den tilbagekøbte ejendom.  

 

Af ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, stk. 1 fremgår, at ”Såfremt den skatteplig-

tige erhverver en ejendom, der er omfattet af lovens regler […] kan den skattepligtige i 

stedet for at medregne fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til den skattepligtige 

indkomst, vælge at nedsætte anskaffelsessummen for den erhvervede ejendom med for-

tjenesten.” 

 

Der er knyttet en række betingelser til adgangen til skattemæssig genanbringelse, herun-

der at såvel den afståede ejendom som den nyerhvervede ejendom anvendes erhvervs-

mæssigt i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A´s forstand, og at den erhvervede 

ejendom anskaffes enten i samme indkomstår, hvori den skattepligtige afstår fast ejen-

dom, det forudgående indkomstår eller det efterfølgende indkomstår.  

 

Højesterets dom af 12/4 2013 drejer sig om de yderste grænser for reglen om skatte-

mæssig genanbringelse i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A, nemlig spørgsmålet 

om, hvorvidt der kan ske genanbringelse af en avance realiseret ved salg af en ejendom 

til eget selskab, i anskaffelsessummen for en andel af samme ejendom efter tilbagekøb 

af denne andel fra selskabet.  

http://www.v.dk/
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Sagens faktiske omstændigheder var for så vidt ganske enkle. Sagen drejede sig om to 

landbrugsejendomme, ejendom A på 123 ha. købt i 1983 og ejendom B på 115 ha købt i 

2004. Ejeren overdrog i april 2007 begge ejendomme til et anpartsselskab, som han eje-

de i fællesskab med sine børn. Ejendom A blev overdraget med en skattemæssig avance 

på ca. 7,2 mio. kr., og ejendom B med en skattemæssig avance på ca. 5,3 mio. kr. I peri-

oden fra april 2008 – juni 2008 frasolgte hovedanpartshaverselskabet 148 ha. til tredje-

mand. I december 2008 tilbagekøbte ejeren 48 ha., der oprindeligt var omfattet af ejen-

dom A, for ca. 11 mio. kr. Der var under sagen enighed mellem ejeren og Skatteministe-

riet om – hvilket blev lagt til grund af Højesteret – at ejeren ikke ved de foretagne di-

spositioner havde haft til hensigt at omgå loven.  

 

Ejeren ønskede nu at genanbringe avancen fra salget af de to ejendomme i 2007 i det i 

2008 tilbagekøbte jordstykke på 48 ha. 

 

Skattemyndighederne fandt ikke at kunne anerkende, at ejerens avance fra salg af de to 

ejendomme i 2007 kunne genanbringes i det tilbagekøbte jordstykke på 48 ha. 

 

Ved Landsskatteretten fik skatteyderen ved en 2/1-afgørelse medhold i, at såvel avancen 

fra salg af ejendom A som avancen fra salg af ejendom B til hovedanpartshaverselskabet 

kunne genanbringes i det tilbagekøbte jordstykke på 48 ha, jf. nærmere TfS 2011, 129 

LSR.  

 

Skatteministeriet indbragte denne afgørelse for domstolene, men alene for så vidt angik 

spørgsmålet om adgang til at genanbringe avancen fra salget af ejendom A, dvs. de 7,2 

mio. kr., i det tilbagekøbte jordstykke på 48 ha., der som allerede nævnt oprindeligt var 

omfattet af ejendom A. Den med Landsskatterettens kendelse fastslåede adgang til at 

genanbringe avancen fra salg af ejendom B til hovedanpartshaverselskabet, dvs. de 5,2 

mio. kr., i det tilbagekøbte jordstykke på 48 ha., var således ikke genstand for prøvelse i 

den foreliggende sag. 

 

Vestre Landsret nåede her frem til, jf. TfS 2012, 460 VL, at § 6 A ”… kun kan anvendes 

i tilfælde, hvor der sker geninvestering i en anden ejendom. I det foreliggende tilfælde, 
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hvor [ejeren] har tilbagekøbt en del af sin oprindelige ejendom, er der ikke tale om gen-

investering i en anden ejendom og bestemmelsen i § 6 A finder derfor ikke anvendelse.” 

 

Ved Højesteret delte de 5 deltagende dommere sig, noget atypisk, i 3 led. 

 

Et flertal på 3 dommere fandt, at § 6 A efter en naturlig læsemåde måtte forstås således, 

at den erhvervede ejendom er en anden end den afståede, og denne forståelse anså fler-

tallet for støttet af, at bestemmelsen i lovforslagets bemærkninger til den var beskrevet 

som angående ”genanskaffelse af en ny ejendom” (Folketingstidende 1992-93, tillæg A, 

L 295, sp. 9664). Videre anførte flertallet, at muligheden for, at en ejer kan udskyde 

avancebeskatning ved afståelse af en ejendom, som han har anvendt erhvervsmæssigt, 

såfremt han inden for en periode på et år før eller efter anskaffer en ejendom, som han 

også skal anvende erhvervsmæssigt, må antages at være indført, navnlig for at fritage 

ejeren for den likviditetsbelastning, som udskiftning af erhvervsejendommen med en 

anden ville udløse i kraft af den samtidigt gennemførte skærpelse af avancebeskatnin-

gen. På denne baggrund fandt flertallet, at bestemmelsen i § 6 A må forstås således, at 

den kun kan anvendes i tilfælde, hvor den erhvervede ejendom er en anden end den af-

ståede.  

 

En enkelt dommer tiltrådte resultatet, men med en anden begrundelse.  

 

Den sidste dommer, nemlig den anciennitetsmæssigt ældste dommer, stemte for at give 

ejeren medhold og dermed tillade genanbringelse i den foreliggende situation. Som be-

grundelse henviste han til, at ejeren ved købet i december 2008 af en del af den oprinde-

lige ejendom A ”erhvervede en ejendom, der er omfattet af lovens regler”, jf. § 6 A, stk. 

1, 1. pkt., og betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse, jf. bestemmelsens stk. 1, 2. 

pkt., var opfyldt både for så vidt angik denne ejendom og for så vidt angik hele ejen-

dommen på 123 ha,, som han solgte i 2007. Denne dommer fandt herefter, at ejeren efter 

en naturlig sproglig forståelse af bestemmelsen som udgangspunkt havde krav på den 

skatteudskydelse, der var hjemlet i bestemmelsen og således kunne nedsætte anskaffel-

sessummen vedrørende ejendommen på 48 ha. med avancen fra salget af ejendommen 

på ca. 123 ha.  
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Landsskatterettens stillingtagen til den konkrete sag sammenholdt med den nu forelig-

gende dom fra Højesteret synes at måtte indebære, at salg af flere ejendomme og efter-

følgende køb af disse ejendomme vil give grundlag for genanbringelse, når blot der ikke 

sker genanbringelse af avance i den ejendom, fra hvilken afståelsesavancen hidrører.  

 

Det er dog i denne sammenhæng væsentligt at være opmærksom på, at Højesteret ved 

sagen lagde til grund, at ”ejeren ikke ved de foretagne dispositioner har haft til hensigt 

at omgå loven”.  Den pågældende bemærkning skal ses i lyset af, at tvisten i sagen dre-

jede sig om adgangen til at genanbringe avance fra salg af ejendom A i en del af ejen-

dom A efter tilbagekøb, hvorimod den del af Landsskatterettens kendelse, hvorefter der 

kunne ske genanbringelse af avancen fra ejendom B i den resterende del af ejendom A, 

ikke blev anfægtet. Men det synes ikke med sikkerhed at kunne afvises, at et omgåel-

sesmotiv vil være til hinder også for genanbringelse i en anden, af skatteyderen tidligere 

ejet ejendom. I modsat fald må det nok forventes, at der vil opstå mange situationer, 

hvor der vil ske salg og tilbagekøb til et af jordbesidderen tilhørende selskab med hen-

blik på at opnå skatteudskydelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 A. 

 

 
_______ o _______ 

 
 
 


