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Vestre Landsret stadfæstede ved en dom af 30/9 2009 en tidligere dom af 
20/11 2008 fra Retten i Sønderborg om korrektion af en aftalt fordeling af 
købesummen for en landbrugsejendom mellem uafhængige parter. Der var 
tale om en afvigelse på 26,7 pct. mellem på den ene side den mellem par-
terne aftalte pris for et stuehus og på den anden side stuehusets værdi iføl-
ge en sagkyndig vurdering. Landsretten fandt, at denne fordeling var 
åbenbart forkert.  
 

Efterprøvelse og eventuel korrektion af en aftalt fordeling af en købesum er en velkendt 

problemstilling ved overdragelser mellem nærtstående.   

Korrektion vil imidlertid også kunne komme på tale ved overdragelser mellem uaf-

hængige parter. Fra tiden forud for afskrivningsloven fra 1998 kan henvises til skatte-

ministerens udtalelser i henholdsvis TfS 1992, 191 og TfS 1992, 254 vedrørende TfS 

1991, 471 Ø (Bodega-sagen) samt tillige til Retssikkerhedsudvalgets redegørelse 1992, 

s. 68-69. 

Med afskrivningslovens § 45 og ejendomsavancebeskatningslovens § 4 blev der i 1998 

fastslået en pligt for parterne til at fordele den samlede afståelsessum ved overdragelse 

af flere skatterelevante aktiver. 

http://www.v.dk/
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Om den retlige betydning af parternes egen fordeling fremgår af motiverne til afskriv-

ningslovens § 45 som en bemærkning af generel karakter, at “Denne aftalte fordeling af 

købesummen på de enkelte aktiver skal som udgangspunkt – ligesom i dag – lægges til 

grund af skattemyndighederne, med mindre den aftalte fordeling åbenbart ikke svarer til 

de faktiske værdier.”  

Spørgsmålet om skattemyndighedernes korrektionsadgang blev rejst på ny i forbindelse 

med den i 1999 gennemførte ændring af afskrivningslovens § 45, jf. lov nr.  958 af 

20/12 1999. Af motiverne til denne lovændring fremgår bl.a., at ”Skattemyndigheden 

forventes dog kun at korrigere en af parterne aftalt overdragelsessum eller fordeling, 

såfremt fordelingen er åbenbart forkert”. Videre fremgår a.s., at: ”Hvis parterne har 

konkret modstående interesser, kan parterne forvente, at den skatteansættende myndig-

hed vil lægge den af parterne aftalte overdragelsessum samt fordeling på de overdragne 

skatterelevante aktiver til grund”. 

Jeg har ved flere tidligere lejligheder omtalt skattemyndighedernes muligheder for kor-

rektion af en aftalt fordeling af afståelsessummen. For så vidt angår uafhængige parters 

fordeling af købesummen kan i nærværende sammenhæng nævnes JUS 2003, nr. 52 

vedrørende TfS 2003, 984 LSR samt JUS 2005/1 vedrørende henholdsvis Landsskatte-

rettens kendelse ref. i TfS 2004, 828 LSR og en ikke-offentliggjort Landsskatteretsken-

delse af 24/9 2004.  

I den senest offentliggjorte kendelse, ref. i TfS 2004, 828, er udtrykkeligt anført, at også 

i tilfælde, hvor parterne har konkret modstående interesser, vil der kunne foretages skat-

temæssig korrektion, hvis den aftalte fordeling må anses for "åbenbart forkert".  

Kriteriet for korrektion synes således på baggrund af forarbejder og den foreliggende 

skatteadministrative praksis at være, om fordelingen kan anses for ”åbenbart forkert.” 

I ingen af de ovenfor nævnte sager fandt Landsskatteretten grundlag for at korrigere den 

aftalte fordeling af afståelsessummen på de enkelte aktiver.  
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Dette gjaldt også den mest vidtgående af de nævnte sager, nemlig sagen afgjort ved 

Landsskatterettens ikke-offentliggjorte kendelse af 24/9 2004 om overdragelse af en 

landbrugsejendom. Her afveg den aftalte købesum for stuehuset fra værdien ifølge den 

sagkyndige vurdering med knap 20 pct. Videre afveg den aftalte købesum fra told- og 

skatteregionens værdiansættelse med 100 pct. Og i forhold til den offentlige vurdering 

afveg købesummen med mere end 100 pct. Landsskatteretten fandt det imidlertid efter 

en konkret vurdering ikke tilstrækkelig godtgjort, at parterne ikke havde konkret mod-

stående interesser. Landsskatteretten fandt herefter heller ikke i denne sag grundlag for 

at tilsidesætte parternes fordeling af den samlede kontantomregnede afståelsessum på de 

skatterelevante aktiver.  

Med Vestre Landsrets stadfæstende dom af 30/9 2009 er der imidlertid trukket en klar 

grænse for, hvilke afvigelser, der kan accepteres i praksis vedrørende uafhængige parters 

aftale om fordeling af en købesum.  

Sagen drejede sig om fordelingen af en købesum for en landbrugsejendom. I skødet var 

8,0 mio. kr. af købesummen henført til den faste ejendom, hvorunder 1,4 mio. kr. var 

henført til stuehuset, 2,93 mio. kr. til driftsbygningerne og 3,7 mio. kr. til jorden. Skat-

temyndighederne anfægtede den aftalte fordeling, da stuehuset efter myndighedernes 

opfattelse var blevet værdiansat til et for højt beløb. Ved et syn og skøn i sagen blev 

stuehuset værdiansat til 1,03 mio. kr. Afvigelsen mellem den aftalte pris og handelsvær-

dien ifølge den sagkyndige vurdering androg således 26,7 pct. Syns- og skønsmanden 

udtalte under sagen, at værdiansættelsen af stuehuset til 1,03 mio. kr. var foretaget med 

en vis margin, der var i størrelsesordenen +/- 10 – 15 pct.  

Landsskatteretten fastsatte købesummen for stuehuset til de førnævnte 1.03 mio. kr., 

idet retten fandt, at parternes værdiansættelse var åbenbart forkert. Denne afgørelse blev 

tiltrådt af Retten i Sønderborg, og er nu stadfæstet af Vestre Landsret.  

Landsrettens præmisser var ganske enkle. Landsretten anførte således, at efter skøns-

mandens besvarelse kunne alene 1,03 mio. kr. henføres til stuehuset. Videre bemærkede 

landsretten, at uanset den usikkerhed, som også ifølge skønsmandens besvarelser knyt-

tede sig til dette beløb, havde fordelingen af købesummen med 1.400.000 kr. til stuehu-
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set været åbenbart forkert. Skattemyndighederne kunne derfor tilsidesætte fordelingen 

som sket ved Landsskatterettens kendelse, jf. herved afskrivningslovens § 45, stk. 3. 

Jeg har i min tidligere kommentar til Retten i Sønderborgs dom i den pågældende sag, 

jf. JUS 2009/3, anført, at anbefalingen efterdags må være, at parterne tager en sagkyndig 

med på råd ved overdragelsen for at tilvejebringe den fornødne sikre værdiansættelse. 

Parterne kan så håbe på, at den sagkyndige er ganske sikker på hånden – og at den sag-

kyndiges vurdering efterfølgende vil blive respekteret. Alternativt må der indhentes et 

bindende svar på fordelingen, medens fordelingen og overvejelserne desangående endnu 

er i frisk erindring. s 

 
_______ o _______ 

 
 


