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Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - 
ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens 
kendelse af SKM 2015.795 SR. 
 
Hvor langt rækker et skatteforbehold. 
   

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 

Landsskatterettens kendelse af 23/10 2015 belyser samspillet mellem ligningslovens § 2 

og § 16 E om aktionærlån ved korrektion af overdragelsessummen ved overdragelse af 

fast ejendom fra selskab til aktionær. Landsskatteretten nåede frem til, at en af SKAT 

fastsat forhøjelse af en given overdragelsessum for ejendommen ikke ville blive betrag-

tet som et ulovligt aktionærlån, hvis hovedaktionærerne indbetalte differencen mellem 

den af parterne aftalte overdragelsessum og den af SKAT fastsatte handelsværdi til sel-

skabet. 

 

Efter ligningslovens § 16 E, stk. 1, 1. pkt. behandles selskabers direkte eller indirekte 

långivning til en fysisk person efter skattelovgivningens almindelige regler om hævnin-

ger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbin-

delse omfattet af ligningslovens § 2. Efter § 16 E, stk. 1, 2. pkt. finder 1. pkt. dog ikke 

anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på 

sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabs-

loven § 206, stk. 2. Endelig fremgår af § 16 E, stk. 1, 3. pkt., at 1. og 2. pkt. finder til-

svarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. 

 

http://www.v.dk/
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20151089_P206?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20151089_P206?src=document
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Ligningslovens § 16 E, der blev gennemført ved lov nr. 926 af 18/9 2012, er i bestem-

melsens korte levetid blevet håndhævet med ganske stor strenghed, se herved bl.a. 

Tommy V. Christiansen, JUS 2013/10 og JUS 2014/12, samt John Bygholm og Mette 

Bøgh Larsen, SR-skat 2014, s. 200. Eksempelvis kan nævnes Skatterådets afgørelse ref. 

i SKM2013.113.SR, omtalt i JUS 2013/10, hvor berigtigelse af købesummen ved udste-

delse af sælgerpantebrev ved salg af en normalt prioriteret ejendom fra selskab til aktio-

nær måtte anses som en udlodning efter reglerne om beskatning af aktionærlån. For-

mentlig er denne afgørelse for vidtgående. 

 

 

Landsskatterettens kendelse af 23/10 2015 
Landsskatterettens kendelse af 23/10 2015, jr. nr. 14-3418195, drejer sig om de skatte-

mæssige konsekvenser ved et potentielt tilgodehavende for et selskab mod dettes to ho-

vedaktionærer i forbindelse med overdragelse af en fast ejendom fra selskab til aktio-

nær.  

 

Sagen vedrørte nærmere værdiansættelsen af en ejendom beliggende i Spanien, som ved 

selskabets anskaffelse i 2005 efter det oplyste var et gammelt, mindre nedlagt hotel. Det 

var tanken, at ejendommen efter renovering enten skulle udlejes eller bortforpagtes som 

hotel eller sælges.   

 

Selskabets kostpris for ejendommen var pr. 30/4 2012 ifølge selskabets anlægskartotek 

opgjort til 10,7 mio. kr. I selskabets årsrapport for 2012/13 var ejendommen nedskrevet 

til 2,3 mio. kr. Efter en forsikringspolice var ejendommen den 4/12 2012 forsikret for 

7,8 mio. kr. En spansk arkitekt havde den 21/6 2010 vurderet ejendommen til 2,3 mio. 

kr., og en spansk ejendomsmægler havde den 16/12 2013 vurderet ejendommen til 2,9 

mio. kr. Ved en spansk ”offentlig vurdering” var ejendommen ansat til 1,4 mio. kr.  

 

Selskabet og de to hovedaktionærer, der var ægtefæller, påtænkte nu at overdrage ejen-

dommen fra selskabet til aktionærerne og anmodede på denne baggrund i oktober 2012 

SKAT om et bindende svar vedrørende værdiansættelsen. Denne anmodning blev afvist 

af SKAT.  

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/SR20140200?relation=ENLI
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Sidenhen anmodede parterne på ny om et bindende svar i sagen, herunder for det første 

svar på spørgsmålet om, hvorvidt handelsværdien for ejendommen kunne fastsættes til 

2,9 mio. kr. ved overdragelse fra selskabet til aktionærerne. Dernæst, og for så vidt 

SKAT ikke kunne anerkende denne værdiansættelse, blev forespurgt til, hvad handels-

værdien så kunne fastsættes til.  Endelig forespurgtes for det tredje til, om en af SKAT 

fastsat forhøjelse af en given overdragelsessum for ejendommen ville blive betragtet 

som et ulovligt aktionærlån, hvis hovedaktionærerne betalte differencen mellem den af 

parterne aftalte overdragelsessum og den af SKAT fastsatte handelsværdi til selskabet. 

 

SKAT besvarede det første spørgsmål benægtende, da handelsværdien for ejendommen 

efter SKAT´s opfattelse var væsentligt højere, og afviste det andet spørgsmål.  

 

Det tredje spørgsmål besvarede SKAT bekræftende, og tilkendegav herved, at en af 

SKAT fastsat forhøjelse af en given overdragelsessum for ejendommen ville blive be-

tragtet som et ulovligt aktionærlån, jf. ligningslovens § 16 E. 

 

SKAT henviste herved til, at en overdragelse af den spanske ejendom til 2,9 mio. kr. 

efter SKAT´s opfattelse ikke lå indenfor den normale skønsusikkerhed, da handelsvær-

dien for ejendommen efter SKAT´s opfattelse var væsentligt højere. Dette synspunkt var 

baseret på en udtalelse i de almindelige bemærkninger til forslaget til den senere lov nr. 

926 af 18/9 2012, pkt. 3.1.3.2., hvorefter ”Der foreligger ikke et aktionærlån, der skal 

beskattes efter den foreslåede bestemmelse i ligningslovens § 16 E, hvis betalingsfor-

pligtelsen er påtaget i forbindelse med samhandel mellem aktionæren og selskabet in-

den for selskabets sædvanlige forretningsområde. Her skal betalingsforpligtelsen stadig 

skattemæssigt anerkendes som lån, hvis underprisen ligger inden for den normale 

skønsusikkerhed, og betalingsforpligtelsen som foreslået er indgået på sædvanlige mar-

kedsvilkår.” 

 

Skatteyderen indbragte SKAT´s bindende svar for Landsskatteretten, der stadfæstede 

SKAT´s besvarelse af spørgsmål 1 og 2.  
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Som begrundelse for at afvise en værdiansættelse på 2,9 mio. kr. henviste Landsskatte-

retten til, at den pågældende værdi udsprang af en ensidigt indhentet og generel ejen-

domsmæglererklæring, der ikke var underbygget med henvisninger til konkrete handler i 

området, samt til, at selskabets kostpris for ejendommen ifølge anlægskartoteket ud-

gjorde 10.715.066 kr. 

 

Mere interessant i denne sammenhæng er imidlertid Landsskatterettens besvarelse af 

spørgsmål 3.  

 

Landsskatteretten konstaterede her indledningsvist, at det fremgik - ikke af det stillede 

spørgsmål - men af den ledsagende argumentation fra parternes side, at en tilbagebeta-

ling (til selskabet) tænktes at skulle ske i forbindelse med udnyttelse af et skatteforbe-

hold. Denne fremgangsmåde lagde Landsskatteretten til grund for besvarelsen. 

 

Videre lagde Landsskatteretten til grund for besvarelsen, at skatteforbeholdet - som an-

ført i anmodningen om det bindende svar - for det første blev udformet således, at ho-

vedaktionærerne ved SKATs forhøjelse af en overdragelsessum kunne vælge, om de 

ville betale selskabet den yderligere købesum eller lade handlen gå tilbage, og for det 

andet at skatteforbeholdet opfyldte betingelserne i skatteforvaltningslovens § 28. 

 

Om indholdet og retsvirkningerne af et skatteforbehold bemærkede Landsskatteretten 

dernæst, at der efter skatteforvaltningslovens § 28 foreligger et skatteforbehold, når en 

privatretlig disposition er betinget af, at dispositionen tillægges en nærmere angivet 

virkning for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat, og at det er en betingelse 

for at tillægge skatteforbeholdet virkning for en ansættelse af indkomst- eller ejendoms-

værdiskat, at forbeholdet er klart, skriftligt og oplyst over for told- og skatteforvaltnin-

gen senest samtidig med, at told- og skatteforvaltningen oplyses om dispositionens øvri-

ge indhold.  

 

Videre bemærkede Landsskatteretten i samme forbindelse, at efter motivudtalelserne til 

skattestyrelseslovens § 37 B, nu skatteforvaltningslovens § 28, medfører et gyldigt skat-

teforbehold, der gøres gældende, som udgangspunkt, at den privatretlige disposition, der 
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er foretaget tilbage i tid, nu ændres tilbage fra det tidspunkt, hvor dispositionen oprinde-

lig blev foretaget, med den virkning, at den da foretagne skatteansættelse nu skal æn-

dres. 

På denne baggrund tilkendegav Landsskatteretten, at ligningslovens § 16 E herefter ikke 

kunne anses for at være til hinder for, at et skatteforbehold med det angivne indhold, der 

opfyldte betingelserne efter skatteforvaltningslovens § 28, blev anvendt til at udligne 

differencen mellem den oprindeligt aftalte overdragelsessum og en af SKAT fastsat hø-

jere handelsværdi, således at der ikke forelå en maskeret udlodning til hovedaktionærer-

ne i forbindelse med ejendommens overdragelse. 

 

Landsskatteretten henså herved til, at udligningen af differencen skete som følge af en 

ændring af det oprindelige privatretlige vilkår i overdragelsesaftalen om overdragelses-

summens størrelse, og at udligningen derved skulle anses som betaling af den oprindeli-

ge overdragelsessum på det oprindelige dispositionstidspunkt.  

 

Under disse forudsætninger ændrede Landsskatteretten herefter SKATs besvarelse af 

spørgsmål 3 til et ”Nej”. 

 

Konklusion 
Med Landsskatterettens kendelse er anvist en fremgangsmåde for håndtering af en risiko 

for SKAT´s senere ændringer af værdiansættelsen ved overdragelse af et givet aktiv 

mellem selskab og hovedaktionær, jf. ligningslovens § 2.  

 

Landsskatterettens præmis om virkningen af et skatteforbehold, hvorefter ”den privat-

retlige disposition, der er foretaget tilbage i tid, nu ændres tilbage fra det tidspunkt, 

hvor dispositionen oprindelig blev foretaget, med den virkning, at den da foretagne 

skatteansættelse nu skal ændres”, giver dog anledning til at rejse spørgsmålet, om 

samme resultat kan nås også i tilfælde, hvor parterne ikke har aftalt et skatteforbehold 

ved dispositionens foretagelse.   

 

Af de særlige bemærkninger til den oprindelige bestemmelse i ligningslovens § 2, stk. 4, 

nu § 2, stk. 5, jf. FT 1997/98, 2. saml., tillæg A, fremgår således, at ”Såfremt den skat-
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tepligtige ønsker at forpligte sig til betaling i overensstemmelse med de i stk. 1 anvendte 

priser og vilkår, skal denne forpligtelse påtages i tilknytning til gennemførslen af kor-

rektionen efter stk. 1. En påklage af korrektionen udskyder ikke tidspunktet for påtagel-

sen af betalingsforpligtelsen. Betalingsforpligtelsen har virkning fra det oprindelige 

transaktionstidspunkt, hvorfor der eksempelvis skal beregnes rente fra dette tidspunkt.” 

Tilsvarende fremgår af Ligningsrådets meddelelse om betalingskorrektion og omgørel-

se, ref. i TfS 2000, 740, afsn. 2.4., hvor det således anføres, at ”…betalingsforpligtelsen 

har virkning fra det oprindelige transaktionstidspunkt, hvorfor der eksempelvis også 

beregnes rente fra dette tidspunkt.”  

 

Disse retsvirkninger af betalingskorrektion fører således frem til principielt samme re-

sultat som aktualisering af et skatteforbehold.  

 

Tilsvarende synspunkter kan anføres for så vidt angår omgørelse efter skatteforvalt-

ningslovens § 29, der efter sit indhold vedrører efterfølgende ændringer, der tillægges 

virkning for skatteansættelsen for det indkomstår, hvor den oprindelige disposition blev 

foretaget. Se herved tillige Juridisk Vejledning, senest 2015-2, afsn. A.A.14.1.1. Der 

foreligger eksempler på, at dette er accepteret i praksis.  

 

Der kan endelig være grund til at hæfte sig ved Landsskatterettens beskrivelse af skatte-

forbeholdet, idet Landsskatteretten - efter præmisserne at dømme - har taget afsæt i, at et 

gyldigt skatteforbehold kan indeholde to alternative fremgangsmåder for ændring af den 

oprindelige disposition.  

 

Det har hidtil været opfattelsen, at parternes valgfrihed mellem flere alternative frem-

gangsmåder for ændring af den oprindelige disposition ikke var foreneligt med de i § 28 

angivne krav til klarhed, se herved de særlige bemærkninger til forslaget til den senere 

lov nr. 381 af 2/6 1999, jf. FT 1998/99, tillæg A, s. 4566, 2, sp., 3. afsn., hvor det anfø-

res, at: ”Det er lagt til grund, at et skatteforbehold kun kan tillægges skattemæssig virk-

ning, hvis det er taget senest samtidig med den disposition, det er knyttet til, og skatte-

forbeholdet utvetydigt angiver, hvilke skattemæssige virkning, der udløser forbeholdet, 

samt hvilken privatretlig virkning det skal tillægges, hvis denne skattemæssige forud-
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sætning brister. Det kan ikke skatteretligt tillægges betydning, hvis f.eks. et skatteforbe-

hold angiver, at parterne i en aftale frit kan indgå en ny aftale med oprindelig virkning, 

hvis skatteforbeholdet bliver aktuelt, eller hvis der i skatteforbeholdet er indbygget skat-

teforbehold vedrørende en alternativ aftale.” 

 

Ligeledes kan henvises til JUV, senest 2015-2, afsn. A.A.14.3, samt Landsskatterettens 

præmisser for afgørelsen ref. i SKM2001.44.LSR. Landsskatteretten fandt i denne afgø-

relse ikke at kunne tillægge et skatteforbehold virkning, da det ikke af aftalen klart og 

utvetydigt fremgik, hvilke skattemæssige virkninger, der var forudsat ved aftalens ind-

gåelse, hvilke ændringer af parternes skatteansættelser, der udløste skatteforbeholdet, og 

hvilken privatretlig virkning (udhævet her) skatteforbeholdet måtte medføre, hvis det 

blev aktuelt. 

 

Det henstår ikke ganske klart, om Landsskatterettens præmisser for afgørelsen i den 

foreliggende sag skal anses som en opblødning på dette område. 

 

Endelig – og som det vel mest opsigtsvækkende ved afgørelsen – synes Landsskatteret-

ten ikke at tage afstand fra at acceptere et skatteforbehold, selv om der synes at være en 

betydelig afstand mellem på den ene side den aftalte pris og og på den anden side han-

delsværdien, hvilket nok kan give anledning til, at der af skatteydere prøves grænse-

dragninger i henseende til, hvor langt man kan gå i henseende til udnyttelse af et skatte-

forbehold, særligt når henses til den ret restriktive praksis vedrørende det nært beslæg-

tede område, betalingskorrektion. 

 
_______ o _______ 

 
 

 


