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Højesteret fandt ved en dom af 29/4 2015 ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyn-

dighedernes skønsmæssige ansættelse af værdien af aktierne i et litauisk selskab ved en 

overdragelse mellem interesseforbundne parter. Højesteret stadfæstede dermed Vestre 

Landsrets dom i sagen, men et stykke ad vejen med ændrede præmisser. 

 

I JUS 2013/44 er nærmere omtalt Vestre Landsrets dom ref. i SKM2013.726.VLR om 

værdiansættelse af en post aktier ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. I 

sagen forelå spørgsmålet, hvorvidt kursen på en post aktier handlet mellem interessefor-

bundne parter skulle fastsættes til værdien ved salg af samtlige aktier til en uafhængig 

tredjemand - eller om prisfastsættelsen skulle baseres på købers særlige interesser og 

kvalifikationer. Flertallet af dommerne i Vestre Landsret nåede her frem til, at SKAT 

med rette havde inddraget købers subjektive forhold i vurderingsgrundlaget.  

 

Som nærmere omtalt i JUS 2013/44 peger selskabsretlig teori og praksis, jf. bl.a. UfR 

2013.1730 H om kursansættelse ved tvangsindløsning, i retning af en objektiv værdian-

sættelse fremfor en subjektiv værdiansættelse baseret på en særlig værdi for en given 

konkret køber.  

 

I skatteretlig henseende anvendes som det klare udgangspunkt i alle relationer en objek-

tiv værdiansættelse.  

 

For så vidt angår overdragelse af aktier indenfor den afgiftspligtige personkreds og ved 

arveudlæg kan vedrørende tidligere praksis henvises til UfR 1980.118 H samt det heref-
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ter udstedte cirkulære, cirk. nr. 185 af 17/11 1982, pkt. 2, hvor der tales om, at ”De ak-

tiver, der omfattes af skatte- og afgiftsberegningen, ansættes normalt til deres værdi i 

handel og vandel på det tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen. Ved værdien 

i handel og vandel forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved et salg i det 

åbne marked.” Specielt for så vidt angår aktier fremgik af cirkulærets pkt. 17, 3. afsn. 

bl.a., at der ved værdiansættelsen ikke tages hensyn til vedtægtsmæssige begrænsninger 

i aktiernes omsættelighed, idet den byrde, der består i, at aktierne skal tilbydes medakti-

onærer eller selskabet til en vis kurs, modsvares af værdien af en tilsvarende ret til at 

erhverve til salg udbudte aktier på tilsvarende vilkår. Videre fremgår af cirkulærets pkt. 

17, 4. afsn., at der ved værdiansættelsen normalt heller ikke tages hensyn til, om de af-

giftspligtige aktier er majoritets eller minoritetsaktier. 

 

Efter ophævelse af 1982-cirkulærets bestemmelser om værdiansættelse af aktier til for-

mueskattekursen, jf. cirk. nr. 9054 af 4/2 2015, reguleres værdiansættelsen af aktier nu 

af TS-cirk. 2000-9, jf. herved SKAT´s styresignal ref. i SKM2015.96.SKAT, hvor det 

om den fremtidige værdiansættelse anføres i pkt. 4, at ”De nævnte værdipapirer, der 

omfattes af skatte- og afgiftsberegning, skal fastsættes til deres værdi i handel og vandel 

på det tidspunkt, der er afgørende for skatte/afgiftsberegningen. Ved værdien i handel 

og vandel forstås det beløb, som værdipapiret vil kunne indbringe ved et salg i det åbne 

marked.” 

 

Overdragelser mellem nærtstående udenfor 1982-cirkulærets anvendelsesområde har 

siden 2000 været reguleret af TS-cirk. 2000-9, jf. tillige ovenfor, hvor det i pkt. 1 anfø-

res, at: ”Værdien af unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdien. Kendes 

handelsværdien af den unoterede aktie ikke, fx fordi aktierne ikke har været omsat, eller 

fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet 

over handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælpe-

regel, der er vejledende.” 

 

Til sammenligning kan nævnes, at salg til en uafhængig tredjemand er hele omdrej-

ningspunktet for ligningslovens § 2, hvor der tales om ”…priser og vilkår… i overens-

stemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem 

uafhængige parter.” 
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Ikke helt i tråd med denne retsstilling nåede landsretten i sagen SKM2013.726.VLR 

frem til et noget andet resultat, idet en subjektiv værdiansættelse her synes at slå igen-

nem. 

 

I den konkrete sag var aktierne i et litauisk selskab i 2002 blevet overdraget fra to per-

soner til et selskab ejet af de samme to personer for en købesum på 180.000 kr., dvs. 

etablering af et holdingselskab med driftsselskabet som datterselskab. Såvel aktierne i 

det solgte selskab som aktierne i det købende selskab var ejet i lige sameje af de to per-

soner. Driftsselskabet blev drevet af den ene aktionær og den anden aktionærs ægtefæl-

le. 

  

Med henvisning til TS-cirkulære 2000-9 anfægtede SKAT prissætningen ved overdra-

gelsen, og ved Landsskatterettens kendelse af 13/2 2009 ansatte Landsskatteretten vær-

dien af aktierne til 980.000 kr., i det væsentligste svarende til SKAT´s værdiansættelse, 

og forhøjede det købende selskabs skatteansættelse i overensstemmelse hermed. Det 

købende selskab indbragte herefter Landsskatterettens afgørelse for Retten i Kolding, 

der frifandt Skatteministeriet og således stadfæstede Landsskatterettens afgørelse.  

 

 

Vestre Landsrets dom ref. i SKM2013.726.VL 
Sagen blev herefter indbragt for Vestre Landsret. Der var under sagens behandling enig-

hed om, at der ikke var noget marked for aktierne i det solgte selskab, da selskabets ind-

tjening i vidt omfang beroede på en række kontakter m.v., som ægtefællen til den ene 

aktionær sad inde med. 

 

En syns- og skønsmand var under sagens behandling ved byretten nået frem til, at en 

uafhængig køber ville have betalt 572.084 kr. for aktierne, svarende til den værdi, som 

selskabets allerede indgåede kontrakter var udtryk for. Syns- og skønsmanden uddybede 

dette derhen, at værdien af det solgte selskab for en uafhængig tredjemand primært ud-

gjordes af værdien af det solgte selskabs allerede indgåede kontrakter, medarbejdersta-

ben samt produktionsudstyr og lokaler. Derfor kunne værdien af selskabet defineres ud 

fra den merindtjening, som en tredjemand ville kunne opnå ved at købe et selskabet 

frem for at starte en ny virksomhed. Såfremt en uafhængig tredjemand skulle starte op 
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for sig selv, ville det indebære betydelige opstartsomkostninger samt en periode, hvor 

man ikke ville kunne producere. Værdien ville herefter for en tredjemand udgøre de 

førnævnte 572.084 kr.  

 

Syns- og skønsmanden tilkendegav videre, at ved afståelse af det solgte selskab til netop 

det købende selskab, hvor ”den primære konkurrencemæssige fordel” for denne køber 

knytter sig til kundekredsen og forretningsforbindelser, der er forankret omkring aktio-

nærernes personlige relationer, var værdien af aktierne i det solgte selskab efter syns- og 

skønsmandens vurdering højere end ved salg til en uafhængig tredjemand grundet det 

købende selskabs kontakter til potentielle danske kunder. Værdien ville herefter udgøre 

930.000 kr. 

 

SKAT anførte, at skønserklæringen havde konkluderet, at værdien af kapitalandelene 

for en uafhængig tredjemand var 572.084 kr. og for den konkrete køber 930.000 kr., og 

gjorde under sagen gældende, at det efter praksis var den højere værdi, som et aktiv 

havde for den pågældende køber, der var afgørende for værdiansættelsen. SKAT anførte 

videre, at sager af denne type var karakteriseret ved, at køberen havde en indsigt, kon-

takter m.v., som indebar, at aktier blev ansat til den værdi, som aktierne havde for købe-

ren. Dette gjaldt ifølge SKAT også, selv om aktiverne har en højere værdi end for en 

uafhængig tredjemand. Efter SKAT´s opfattelse hvilede SKAT´s skøn på 980.000 kr. 

derfor ikke på et urigtigt grundlag og var ikke åbenbart urimeligt.  

 

Ved landsrettens afgørelse af sagen udtalte et flertal på to dommere, at det i beregningen 

af selskabets goodwill skulle tillægges betydning, hvilken værdi aktierne havde for det 

købende selskab set i lyset af, at overdragelsen af aktierne bl.a. var gennemført således, 

at ægtefællen og den anden aktionær fortsat skulle tilknyttes selskabet, og at der ikke var 

et egentligt marked for handel med de pågældende aktier. Flertallet bemærkede herved 

videre, at den værdi, som aktierne havde for det købende selskab, måtte antages at kun-

ne opnås ved salg til 3. part, såfremt dette skete på tilsvarende vilkår.   

 

På denne baggrund fandt flertallet, at skønsmandens beregning af goodwill til ca. 

930.000 kr. under givne forudsætninger måtte lægges til grund, og at det købende sel-

skab herefter ikke havde godtgjort, at skattemyndighedernes skønsmæssige ansættelse – 
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der ikke afveg væsentligt fra den værdi, som skønsmanden var nået frem til – var åben-

bart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag. 

 

Én dommer nåede frem til, at værdien skulle ansættes til 572.084 kr., som selskabet 

måtte forventes overdraget til i fri handel mellem en uafhængig køber og sælger med 

rimelig viden om alle relevante forhold vedrørende selskabet og tekstilindustrien. 

 

 

Højesterets dom af 29/4 2015 
Det købende selskab indbragte landsrettens afgørelse for Højesteret, der med dommen 

af 29/4 2015 nu har truffet afgørelse i sagen.  

 

Højesteret lagde bl.a. til grund, at Landsskatteretten havde ansat værdien af aktierne i 

det solgte selskab til 980.000 kr., hvoraf goodwill udgjorde 690.000 kr., og med henvis-

ning til skønsmandens erklæring videre, at der for den relevante periode ikke var oplys-

ninger om sammenlignelige aktiesalg mellem uafhængige parter, og at handelsprisen 

derfor ikke kan fastsættes på grundlag af sådanne salg. 

 

Endvidere bemærkede Højesteret, at skønsmanden havde anvendt den samme værdian-

sættelsesmetode ved besvarelsen af spørgsmål 2 og 3, og at forskellen mellem den be-

regnede værdi af aktierne i de to besvarelser (henholdsvis 572.084 kr. og 930.000 kr.) 

navnlig beroede på, at værdien af det solgte selskab vurderedes at være højere for det 

købende selskab end for en uafhængig tredjemand på grund af ægtefællen henholdsvis 

den anden aktionærs kontakter til potentielle danske kunder. 

 

Herefter udtalte Højesteret, at Højesteret fandt, at kundekontakterne også ville have haft 

betydning ved salg til tredjemand, og at det købende selskab ikke havde godtgjort, at der 

ved salg til tredjemand ikke kunne være opnået en pris svarende til den, der fremgik af 

skønsmandens besvarelse af spørgsmål 3 (930.000 kr.)  

 

Herefter tiltrådte Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighe-

dernes skønsmæssige ansættelse af aktiernes værdi.  
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Som det fremgår, fandt Højesteret, at ægtefællen henholdsvis den anden aktionærs kon-

takter til potentielle danske kunder også ville have haft betydning ved salg til en tredje-

mand.  

 

Set i lyset af, at der ikke forelå oplysninger om, at ægtefællen henholdsvis den anden 

aktionær ved et salg af selskabet til en uafhængig tredjemand ville have forpligtet sig til 

at anvende disse kontakter til fordel for det solgte selskab og altså have fortsat et salgs-

arbejde for det solgte selskab – og ej heller oplysninger om, at ægtefællen henholdsvis 

den anden aktionær ville have påtaget sig en konkurrenceklausul - forekommer Højeste-

rets konklusion overraskende.  

 

Højesteret forlod således det klassiske og i ligningslovens § 2 knæsatte princip om, at 

det afgørende kriterium for vurdering af priser og vilkår for transaktioner mellem nært-

stående er priser og vilkår for transaktioner afsluttet mellem uafhængige parter.    

 

Også placeringen af bevisbyrden hos det købende selskab for, at der ikke kunne være 

opnået en pris på 930.000 kr. ved salg til tredjemand, forekommer overraskende.  

 

Ved skattevæsenets kritik af værdiansættelser hviler bevisbyrden for, at parterne (skat-

teyderne) ved en transaktion mellem nærtstående har anvendt andre priser og vilkår end 

hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige par-

ter, som det klare udgangspunkt på skattemyndighederne. Har skattemyndighederne 

sandsynliggjort, at der er anvendt andre priser, end hvad der kunne være opnået ved af-

ståelse til tredjemand, påhviler det herefter skatteyderen at dokumentere, at de anvendte 

priser svarer til, hvad der kunne være opnået ved afståelse til tredjemand. Skatteyderen 

vil i sager om værdiansættelse typisk og som eneste realistiske fremgangsmåde søge at 

tilvejebringe denne dokumentation ved indhentelse af et syn og skøn.  

 

Med Højesterets dom er det klassiske kriterium for prøvelsen fraveget, idet det er pålagt 

skatteyderen at dokumentere, at den – højere – subjektive værdi for det købende selskab 

qua - ikke det købende selskabs egne forhold, men derimod det købende selskabs aktio-

nærkreds - ikke kunne opnås ved salg til en uafhængig tredjemand.  
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Når bevisbyrden herfor af Højesteret placeres hos det købende selskab – på baggrund af 

syns- og skønserklæringen vel vidende, at prisen ved afståelse til en uafhængig tredje-

mand notorisk er lavere – kan dommen næppe forstås på anden måde end som et meget 

bevidst principskrifte derhen, at nærtstående skal beskattes efter andre og strengere 

normer end uafhængige parter. Sammenhængen mellem denne retsstilling og de prin-

cipper, der er udtrykt i ligningslovens § 2 og TS-cirk. 2000-9 er ikke klar.  

 

En lignende problemstilling ses eksempelvis i de klassiske sager om aktionærens køb af 

selskabets liebhaverejendom efter selskabets bekostning af en større renovering efter 

aktionærens ønsker samt i de særlige værdiansættelsesregler vedrørende fri rådighed 

over konkrete af selskabets formuegoder for ansatte hovedaktionærer m.v. i ligningslo-

vens § 16 og 16 A. Men hidtil har der her været tale om begrænsede undtagelse til ud-

gangspunktet om anvendelse af priser og vilkår svarende til, hvad der ville kunne opnås 

ved transaktioner afsluttet mellem uafhængige parter. Se heroverfor TfS 1995, 571 VL 

(Saga Lax A/S) om en subjektiv, højere værdiansættelse af produktionsrettigheder, uan-

set om rettighederne på det relevante tidspunkt måtte antages at være uden værdi, idet 

bemærkes, at landsrettens dom blev siden ændret ved et forlig for Højesteret, jf. TfS 

2001, 756 H.  

 

Dommen fra Højesteret af 29/4 2015 skaber – i bedste fald – væsentlig uklarhed på om-

rådet. 

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 


