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Skatterådet har ved en række bindende svar fra de seneste par måneder taget stilling til 

forskellige spørgsmål vedrørende sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat 

gæld for blandet benyttede ejendomme.  

 

Med indgrebet mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat 

gæld m.v., jf. lov nr. 992 af 16/9 2014 (L 200, 2013/14), blev bl.a. fastsat særlige regler 

om sikkerhedsstillelse for privat gæld i aktiver placeret i virksomhedsordningen.  

 

Af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6, 1. pkt. fremgår således nærmere, at stilles akti-

ver i virksomhedsordningen til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsord-

ningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedsstillelsens 

størrelse for overført til den skattepligtige. Opgørelsen af beløbet sker efter § 10, stk. 6, 

2. pkt. på det tidspunkt, hvor der stilles sikkerhed. 

 

Fra de generelle regler om sikkerhedsstillelse er bl.a. undtaget tilfælde, hvor sikker-

hedsstillelsen i virksomhedsaktiver for privat gæld svarer til værdien af den del af en 

blandet benyttet ejendom, der tjener til bolig for den skattepligtige (ejeren), jf. § 10, stk. 

8. 1. pkt. 

 

Af § 10, stk. 8. 1. pkt. fremgår således nærmere, at § 10, stk. 6 ikke finder anvendelse 

for gæld med pant i blandet benyttede ejendomme i det omfang gælden ikke overstiger 

ejendomsværdien med tillæg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsæt-
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telsen af ejendomsværdien, eller den kontante anskaffelsessum for den del af ejen-

dommen, der tjener til bolig for den skattepligtige.  

 

En skatteyder kan med andre ord stille aktiver i virksomhedsskatteordningen til sikker-

hed for privat gæld i et omfang svarende til værdien af ejendommens boligdel, opgjort 

efter én af de to ovennævnte regler. 

 

I forhold til kriteriet ejendomsværdien med tillæg af udgifter til forbedringer, som er 

foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien, indebærer loven efter motivudtalelser-

ne, at eventuelle forbedringer ikke kan tillægges ejendomsværdien, fra det tidspunkt, 

efter forbedringerne er foretaget, hvor der foreligger en ny offentlig vurdering af ejen-

domsværdien. 

 

De forbedringer, der kan tillægges, svarer til de forbedringer, der kan indgå i virksom-

hedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3. 

 

Vurderingen efter 10, stk. 8, 1. pkt. foretages på det tidspunkt, hvor der gives pant i 

ejendommen, jf. § 10, stk. 8, 2. pkt. Af motivudtalelserne til bestemmelsen fremgår ek-

splicit, at det således ikke er forbundet med skattemæssige konsekvenser, at ejendoms-

vurderingen efterfølgende stiger eller falder, eksempelvis som følge af den almindelige 

udvikling af boligmarkedet. 

 

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en sikkerhedsstillelse, der giver anledning til 

beskatning efter § 10, stk. 6 er bl.a. belyst i en række ministerbesvarelser i tilknytning til 

L 200, ligesom skatteministeren efterfølgende har besvaret en række spørgsmål stillet til 

Folketingets skatteudvalg. Reglerne er endvidere omtalt i Den Juridiske Vejledning, 

afsn. C.C.5.2.10 samt af Helle Porsfelt i TfS 2014, 757, Arne Larsen i SR-Skat 2014, 

249, Jakob Graff Nielsen, SpO 2014.343 og Mikael Risager i TfS 2015, 455. 

 

Landbrugets stuehuse 
Bestemmelsen i § 10, stk. 8 fremkom under udvalgsbehandlingen af L 200 og var foran-

ledig af en række høringssvar, bl.a. fra landbrugets organisationer, der i sagens natur 

havde landbrugets stuehuse i tankerne. 
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SKAT har i løbet af de sidste par måneder offentliggjort flere bindende svar fra Skatte-

rådet om fortolkningen og rækkevidden af § 10, stk. 8:  

 

 

1. Opførelse af nye stuehuse 
I sagen ref. i SKM2015.805.SR, der er det første af disse bindende svar, fik Skatterådet 

forelagt spørgsmål om håndteringen af en byggekredit og efterfølgende belåning i kre-

ditforening i forbindelse med opførelse af et nyt stuehus til 2,5 mio. kr.  

 

Byggekreditten, der lå udenfor virksomhedsordningen, var etableret som en kassekredit, 

hvor træk kunne ske i takt med fakturering af byggeriet. Herudover havde spørgeren 1,2 

mio. kr. stående på en bankkonto udenfor virksomhedsskatteordningen, som skulle an-

vendes til opførelsen. Som alternativ til byggekreditten havde DLR givet tilsagn om et 

forhåndslån på 1,8 mio. kr., der kunne udbetales på baggrund af en underskreven entre-

prisekontrakt. Ved udbetaling af forhåndslånet i DLR ville dette blive sikret ved pant i 

ejendommen, når denne var færdigopført. Al eksisterende gæld var placeret i virksom-

hedsordningen med sikkerhed i form af ejerpant i landbrugsejendommen.  

 

Spørgeren ville under byggeriets opførelse anvende det eksisterende stuehus som bolig.  

 

Skatterådet bemærkede her indledningsvist, at formuleringen af virksomhedsskattelo-

vens § 10, stk. 8 efter sin ordlyd primært tog sigte på en sikkerhedsstillelse i relation til 

eksisterende ejendomme, hvor indflytning er sket, og at sikkerhedsstillelse i relation til 

ejendomme under opførelse således – efter SKAT´s opfattelse – ikke umiddelbart synes 

at være omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8. Skatterådet nåede dog frem til, 

at når belåning af eksisterende ejendomme er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, 

stk. 8, må en formålsfortolkning føre til, at belåning af ejendomme under opførelse lige-

ledes er omfattet af virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8. Som Skatterådet selv konsta-

terede, havde denne konklusion da også klar støtte i skatteministerens svar på Skatteud-

valgets spørgsmål 262 af 5. december 2014 af 5. december 2014.  

 

Efter denne indledende manøvre tilkendegav Skatterådet som sin opfattelse, at eftersom 

det gamle stuehus blev beboet frem til færdiggørelsen af det nye stuehus, skulle værdi-

ansættelsen af den del af ejendommen, som tjener til bolig for den skattepligtige (stue-
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huset) i henhold til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8, opgøres således, at de afholdte 

byggeudgifter til det nye stuehus under opførelse tillægges den værdiansættelse, som i 

henhold til reglen i virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8, vælges for det eksisterende 

stuehus dvs. enten ejendomsværdien eller den kontante anskaffelsessum. Skatterådet 

bemærkede herved, at det fraflyttede stuehus efter fraflytningen ikke var omfattet af 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8. 

 

Videre bemærkede Skatterådet, at det ved opførelse af stuehuse var en yderligere betin-

gelse for at anvende § 10, stk. 8, at der ikke gennem byggeriets finansiering blev etable-

ret en kreditfacilitet, som ikke blev anvendt til byggeriet, eller som lå ud over, hvad der 

var nødvendigt til byggeriets gennemførelse. I modsat fald ville forholdet være omfattet 

af hovedreglen i § 10, stk. 6.  

 

Med henvisning til, at trækket på byggekreditten i den konkrete sag ville ske i takt med, 

at arbejdet med stuehuset blev færdiggjort, og at den løbende etablerede gæld herved 

ikke oversteg den kontante anskaffelsessum for de udførte byggearbejde, kunne kasse-

kreditten i det konkrete tilfælde ikke anses for en kreditfacilitet omfattet af virksom-

hedsskattelovens § 10, stk. 6. 

 

Som svar på et yderligere spørgsmål bekræftede Skatterådet i denne forbindelse, at de 

forbedringer, der kunne tillægges ejendomsværdien jf. virksomhedsskattelovens § 10, 

stk. 8, ikke skulle være betalt, men blot afholdt, hvilket antageligt må forstås som at 

skatteyderen efter pligtpådragelsesprincippet var forpligtet til at betale udgiften. Skatte-

rådet forudsatte herved, at udgiften efterfølgende rent faktisk blev betalt.  

 

Skatterådet bemærkede videre, at det var en forudsætning for at henføre den påtænkte 

alternative byggekredit i DLR til § 10, stk. 8, at byggekreditten var ydet under de betin-

gelser, der stilles ved ydelse af såkaldte forhåndslån. Det var således en forudsætning, at 

byggekreditten blev ydet med henblik på opførelse af det nye stuehus, at provenuet blev 

indsat på en spærret byggekonto i en bank m.v., og at der kun blev frigivet midler fra 

kontoen i takt med, at byggeriet skred frem. Videre var det en forudsætning, at bygge-

kreditten ikke på nogen måde kunne siges at udgøre en kreditfacilitet. 
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Der synes at være tale om en smidig måde for håndtering af byggeprocessen i forhold til 

virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6 og 8.   

 

I sagen ref. i SKM2016.5.SR forelå spørgsmålet, om provenuet fra et kreditforeningslån 

på 3 mio. kr. til opførelse af et nyt stuehus og med sikkerhed i landbrugsejendommen 

kunne placeres udenfor virksomhedsskatteordningen uden beskatning efter virksom-

hedsskattelovens § 10, stk. 6.  

 

I den her foreliggende sag var stuehuset på landbrugsejendommen blevet nedrevet i 

2012, og skatteyderen havde i foråret 2014 påbegyndt opførelse af et nyt stuehus med 

henblik på anvendelse som bolig. Da skatteyderen ved byggeriets start havde en positiv 

kassekredit i virksomhedsordningen blev det besluttet at anvende indestående på kasse-

kreditten til de første aconto rater ved byggeriet. Da der var tale om private hævninger, 

var disse bogført som sådanne på mellemregningen i virksomhedsskatteordningen, hvor 

skatteyderen primo 2014 havde hensat 2.859.614 kr. til senere hævning. 

 

I september måned 2014 optog skatteyderen det ovenfor omtalte kreditforeningslån på 3 

mio. kr. med sikkerhed i landbrugsejendommen. Provenuet blev indskudt på kassekre-

ditten i virksomhedsskatteordningen til finansiering af det nye stuehus. 

 

Skatteyderen forespurgte nu, om provenuet af kreditforeningslånet på de 3 mio. kr. kun-

ne placeres udenfor virksomhedsordningen uden beskatning efter virksomhedsskattelo-

vens § 10, stk. 6.  

 

Skatterådet besvarede dette spørgsmål bekræftende på grundlag af tilsvarende synspunk-

ter som tilkendegivet i SKM2015.805.SR. Skatterådet tilkendegav herunder som sin 

opfattelse, at værdiansættelsen af den del af ejendommen, som skulle tjene til bolig for 

den skattepligtige (stuehuset) i henhold til virksomhedsskattelovens § 10, stk. 8 ville 

være af samme størrelse som afholdte byggeudgifter til det nye stuehus under opførelse. 

Dette svarer til skatteministerens svar på spørgsmål 262 af 5/12 2014.   

 

Om samme problemstilling se tillige SKM2016.45. 
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2. Eksisterende boliger - Faktisk anskaffelsessum eller offentlig vurdering med 

eventuelle tillæg 

 
SKM2016.44.SR drejede sig om opgørelsen af det beløb - ejendomsværdien med til-

læg af udgifter til forbedringer, som er foretaget efter fastsættelsen af ejendomsværdien 

henholdsvis den kontante anskaffelsessum - som danner grundlag for vurderingen af, 

om gælden overstiger værdien af ejendommen.  

 

Sagen drejede sig om stuehuset på en landbrugsejendom, som skatteyderen havde an-

skaffet i 2002, og som tjente til bolig for skatteyderen. Den oprindelige anskaffelsessum 

for stuehuset androg 1.1.61.000 kr., og der var i 2005 og 2006 foretaget forbedringer på 

ejendommen for henholdsvis 555.000 kr. og 432.360 kr. Den samlede anskaffelsessum 

for stuehuset androg således 2.148.360 kr.  

 

Skatteyderen trådte først ind i virksomhedsskatteordningen i 2005, hvor en andel på 

1.000.000 af gælden fra anskaffelsen af ejendommen blev placeret udenfor ordningen. I 

2012 blev et nyt lån på 650.000 kr. placeret udenfor virksomhedsordningen og den 31. 

marts 2014 et yderligere lån på 1.343.250 kr. Den samlede restgæld på de nævnte lån 

androg pr. 10/6 2014 2.726.217 kr. Vurderingen for 2012 og 2014 androg 1.519.000 kr.  

 

Skatteyderen ønskede her som det første oplyst, om vurderingen af, i hvilket omfang 

den private gældsætning oversteg stuehusets værdi, skulle foretages på grundlag af den 

offentlige vurdering eller den faktiske anskaffelsessum.  

 

Med henvisning til, at den samlede, faktiske anskaffelsessum på 2.148.360 kr. oversteg 

ejendomsvurderingen, fandt Skatterådet, at anskaffelsessummen efter SKATs opfattelse 

burde lægges til grund i forbindelse med opgørelsen af sikkerhedsstillelsens størrelse 

den 10/6 2014. Rådet bemærkede herved, at den omstændighed, at anskaffelsessummen 

var sammensat af et køb i 2002 og af forbedringer afholdt i 2005 og 2006 ikke ændrede 

herpå. 

 

Skatteyderen havde endvidere forespurgt til, om vurderingen i 2010 og i 2012 kunne 

tillægges en andel af forbedringerne foretaget i 2005 og 2006, da vurderingen ikke af-

spejlede de afholdte udgifter til anskaffelse af stuehuset.  



- 7 – 
Offentliggjort d. 23. februar 2016 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Skatterådet henviste her til lovens ordlyd og motivudtalelserne, hvorefter ”Gælden, som 

aktiverne i virksomhedsordningen stilles til sikkerhed for, må ikke overstige ejendoms-

værdien eventuelt med tillæg af forbedringer, der er foretaget efter den seneste vurde-

ring, og som der derfor ikke er taget hensyn til ved fastsættelsen af ejendomsværdien.” 

og videre, at ”eventuelle forbedringer ikke kan tillægges ejendomsværdien, fra det tids-

punkt, efter forbedringerne er foretaget, hvor der foreligger en ny offentlig vurdering af 

ejendomsværdien.” 

 

Skatterådet tilkendegav på denne baggrund som sin opfattelse, at når der var gennemført 

en ny ejendomsvurdering efter afholdte forbedringsudgifter, da kunne forbedringsudgif-

ter ikke tillægges igen. Herefter og da der efter det oplyste var gennemført ejendoms-

vurderinger i alle årene mellem 2002 og 2014 fandt Skatterådet ikke, at forbedringsud-

gifterne i 2005 og 2006 kunne tillægges ejendomsværdierne i henholdsvis 2010 og 

2012. 

 

Vedrørende opgørelsen af den faktiske anskaffelsessum kan tillige henvises til 

SKM2016.69.SR, hvor det tilkendegives, at de omhandlede forbedringer, der kan til-

lægges den oprindelige anskaffelsessum, drejer sig om ”forbedringer i skatteretlig for-

stand”.   

 

Med den bindende svar er for det første knæsat, at anskaffelsessummen for stuehuset 

opgøres efter ”almindelige regler” svarende til den oprindelige anskaffelsessum med 

tillæg af senere forbedringer. Der bør følgelig, og dermed uanset muligheden for et se-

nere skattefrit salg efter stuehusreglen”, være samme fokus på at samle og arkivere bilag 

vedrørende anskaffelse og forbedring af boligdelen på blandet benyttede ejendomme 

som på resten af den blandet benyttede ejendom, jf. nærmere Kurt Siggaard og advokat-

fuldmægtig Kristian Torp, Beviskrav for anskaffelsessum ved erhvervelse af fast ejendom, 

offentliggjort på hjemmesiden www.v.dk. 

 

 

Videre er med det bindende svar lagt an til en praksis, hvorefter forbedringsudgifter ikke 

kan tillægges en senere offentlig vurdering af stuehuset, uanset om forbedringen rent 

faktisk giver sig udslag i en højere vurdering. Afhængigt af udformningen af de kom-

http://v.dk/?p=1770
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mende vurderingsregler bør skatteyderen således udvise omhu i forhold til vurderingen 

af, om der bør rekvireres en omvurdering efter større forbedringer, s.m.h. herved den 

gældende vurderingslovs § 4. 

 
_______ o _______ 

 
 
 
 


