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Skat har i et styresignal af 29/1 2009 oplyst, at praksis for værdiansættelse 
af fast ejendom ved overførsel fra virksomhedsordningen til privatsfæren 
på ny er ændret, således at retsstillingen frem til 2007 nu er genetableret.  
 
Værdiansættelsen kan herefter foretages efter samme regler som ved opgø-
relse af indskudskontoen, jf. virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, således at 
en ejendom kan værdiansættes til den kontante anskaffelsessum eller den 
ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendomsværdi. 
 

Værdiansættelsen af fast ejendom og andre aktiver, der overføres fra virksomhedsskat-

teordningen til den skattepligtige, kan have væsentlig økonomisk betydning for skatte-

yderen. Trods dette er der ikke i virksomhedsskatteloven fastsat klare regler for værdi-

ansættelsen ved overførsel fra virksomhedsordningen til den skattepligtige. I dette vaku-

um har skatteadministrativ praksis på området fået afgørende betydning som værdian-

sættelsesnorm. Den sparsomme lovregulering af værdiansættelsen har endvidere givet 

rum for flere praksisændringer. Senest er praksis for værdiansættelsen blevet ændret 

specielt for så vidt angår fast ejendom med offentliggørelsen af styresignalet af 29. janu-

ar 2009.  

I virksomhedsskattelovens § 3 om opgørelse af indskudskontoen er der i stk. 4 fastsat 

udtrykkelige regler om værdiansættelsen af fast ejendom og andre aktiver ved indskud. 

http://www.v.dk/
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Særligt om fast ejendom fremgår af bestemmelsen, at fast ejendom medregnes til den 

kontante anskaffelsessum eller den ved indkomstårets begyndelse fastsatte ejendoms-

værdi med fradrag af byrder, som der ikke er taget hensyn til ved vurderingen, og tillæg 

af eventuel ikke medregnet anskaffelsessum for ombygning, forbedringer m.v. Andre 

aktiver værdiansættes som udgangspunkt til den skattemæssigt nedskrevne værdi.  

Til forskel fra § 3 indeholder virksomhedsskattelovens § 5 om hæverækkefølgen ingen 

bestemmelser om værdiansættelsen ved overførsel af aktiver fra virksomhedsskatteord-

ningen til den skattepligtige. Motiverne til § 5, jf. lov nr. 144 af 19. marts 1986, inde-

holder kun sparsomme bemærkninger om problemstillingen. Det anføres således blot, at 

det for så vidt angår afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe følger af den dagæl-

dende afskrivningslovs § 32, at overførsel sker til handelsværdien, når der er tale om 

ændret anvendelse af aktivet. Værdiansættelsen af fast ejendom står helt uomtalt hen. 

Med cirkulære nr. 21 af 9/12 1986, pkt. 79 instituerede Skatteministeriet den praksis, at: 

”Når et aktiv overføres fra erhvervsmæssig til privat benyttelse, skal det ske til handels-

værdien. Denne værdiansættelse må ske skønsmæssigt som en række andre skattemæs-

sige værdiansættelser.” Specielt om fast ejendom anførtes dernæst videre, at ”Overfør-

sel af fast ejendom sker til den formueskattepligtige værdi med tillæg af nedslag efter 

ligningslovens §§ 18 B-C, dvs. seneste ejendomsværdi.” Endelig var der optaget en sær-

regel for blandet benyttede biler og vindmøller om overførsel til den afskrivningsberet-

tigede saldoværdi. 

En tilsvarende passus blev optaget i Ligningsvejledningen 1987, afsn. L.1.5.2., hvor 

virksomhedsskatteordningen omtales for første gang.  

Med virksomhedsskattelovscirkulæret fra 1986 og siden ligningsvejledningen 1987 ind-

førtes således administrativt – med en vis støtte i forarbejderne til § 5 - et generelt prin-

cip om anvendelse af handelsværdier ved overførsel af aktiver fra virksomhedsordnin-

gen til den skattepligtige. Særreglen om anvendelse af den seneste offentlige vurdering 

ved værdiansættelse af en fast ejendom er ikke nærmere begrundet. Muligvis er den 

offentlige vurdering i nærværende sammenhæng blevet anvendt som et udtryk for han-

delsværdien for en ejendom på samme måde, som hvor den offentlige vurdering anven-
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des som værdiansættelsesnorm ved overdragelse af fast ejendom mellem interessefor-

bundne parter. 

Den gengivne formulering i ligningsvejledningen 1987 blev i forbindelse med ophævel-

sen af formueskatten i 1996 ændret med det nye virksomhedsskattelovscirkulære, cirk. 

nr. 156 af 25/11 1997, pkt. 7.6. Således anførtes nu, at ”Når et aktiv overføres fra er-

hvervsmæssig til privat benyttelse, skal det ske til handelsværdien. Denne værdiansæt-

telse må ske skønsmæssigt som en række andre skattemæssige værdiansættelser. Over-

førsler sker til værdier, som opgøres efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, 

jf. cirkulærets punkt 4.4.” 

Ligningsvejledningen 1997, afsn. E.G.1.5.2. blev ændret i overensstemmelse hermed. 

Med denne praksisændring blev handelsværdien på den ene side fastholdt som ud-

gangspunkt for værdiansættelsen ved overførsler fra virksomhedsskatteordningen til den 

skattepligtige. På den anden side blev samtlige værdiansættelser fikseret til værdier op-

gjort efter virksomhedsskattelovens § 3, stk. 4, dvs. for fast ejendom til anskaffelses-

summen eller den offentlige vurdering og for andre aktivers vedkommende typisk til den 

skattemæssigt nedskrevne værdi. Der var således tale om en stærkt modstridende tilken-

degivelse. Fikseringen af værdiansættelsen til værdier opgjort efter § 3, stk. 4 synes dog 

ikke at have mødt megen modstand i praksis.    

Den gengivne formulering i ligningsvejledningen 1997 blev fastholdt frem til og med 

Ligningsvejledningen 2007-2, afsn. E.G.2.6.7.  

I ligningsvejledningen 2007-3 blev praksis ændret, idet det nu fremgik, at ”Når et aktiv 

overføres fra erhvervsmæssig til privat benyttelse, skal det ske til handelsværdien. Den-

ne værdiansættelse må ske skønsmæssigt som en række andre skattemæssige værdian-

sættelser. Overførsel af afskrivningsberettigede aktiver fra erhvervsmæssig til privat 

anvendelse kan i øvrigt udløse beskatning af genvundne afskrivninger.” 

Praksis blev med andre ord ændret radikalt, idet SKAT nu – og da rent administrativt – 

overgik til værdiansættelse efter handelsværdien.  
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I et styresignal af 29/1 2009 har SKAT imidlertid nu omgjort praksisændringen i 2007, 

således at praksis for så vidt angår fast ejendom – men ikke praksis for andre aktiver - 

på ny svarer til retstilstanden som beskrevet i ligningsvejledningen 2007-2. Det anføres 

således i styresignalet, at SKAT efter at have genovervejet praksisændringen i 2007 har 

fundet, at praksis for så vidt angår fast ejendom burde føres tilbage til, hvad der var 

gældende forud for ændringen af teksten i Ligningsvejledningen 2007-3. SKAT lagde 

herved bl.a. vægt på den lange årrække, hvori den hidtidige praksis var gældende. 

Det fremgår således af ligningsvejledningen 2009-1, at ”Når et aktiv overføres fra er-

hvervsmæssig til privat benyttelse, skal det ske til handelsværdien. Denne værdiansæt-

telse må ske skønsmæssigt som en række andre skattemæssige værdiansættelser. For 

fast ejendom gælder der dog den særregel, at overførsler fra erhvervsmæssig til privat 

benyttelse sker til værdier, som opgøres efter reglerne i VSL § 3, stk. 4, jf. E.G.2.4.4.” 

Med den seneste praksisændring skal alle andre aktiver end fast ejendom værdiansættes 

til handelsværdien. For fast ejendom er som den eneste undtagelse optaget en særregel 

om værdiansættelse af ejendommen til en værdi opgjort efter VSL § 3, stk. 4. 

Den svingende praksis for værdiansættelsen skal antageligt ses i lyset af, at virksom-

hedsskatteloven blev født uden nogen klar stillingtagen til spørgsmålet om værdiansæt-

telse ved overførsler fra virksomhedsskatteordningen til den skattepligtige. Dette blev 

påpeget allerede i forbindelse med lovens vedtagelse i 1986, se herved bl.a. en henven-

delse fra De danske Landboforeninger af 28/1 1986 til Skatteudvalget, jf. FT 1985/86, 

tillæg B, sp. 817, uden at der dog hverken dengang eller sidenhen blev foretaget videre i 

denne sammenhæng.  

I styresignalet af 29/1 2009 er udtrykkeligt tilkendegivet, at den seneste praksisændring 

vil kunne give grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor skatteydere har værdiansat en 

fast ejendom til handelsværdien i forbindelse med overførsel fra virksomhedsordningen 

til skatteyderen.  

_______ o _______ 
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