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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/2 2016, at en landbrugsejen-
dom med et areal på 11,8 ha. ikke kunne sælges skattefrit efter ejendoms-
avancebeskatningslovens § 8, men var omfattet af § 9. Sælgeren - der hav-
de erhvervet ejendommen af sin ægtefælle, der igen havde erhvervet ejen-
dommen fra sin søn med skattemæssig succession uden fornødent grundlag 
i loven - skulle ikke beskattes af genvundne afskrivninger vedrørende af-
skrivninger foretaget af sønnen.  
  

Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2016.110.LSR drejer sig om to problemstillinger: 

Dels spørgsmålet om den skattemæssige kvalifikation af en mindre landbrugsejendom i 

forhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Og dels spørgsmålet om de skatte-

mæssige konsekvenser for sælger ved afståelse af en ejendom, der er erhvervet med 

skattemæssig succession, uanset at skattemæssig succession ikke havde hjemmel i lo-

ven.  

 

I summarisk form drejede sagen sig om en landbrugsejendom på 11,8 ha, som oprinde-

ligt blev købt af et ægtepars fællesbarn, en søn. I 1997 overdrog sønnen ejendommen til 

sin far, og i 2009 overdrog faderen ejendommen til sin ægtefælle og sønnens mor ved 

ægtepagt. I 2012 overdrog moderen ejendommen til tredjemand.  

 

http://www.v.dk/
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Salg af landbrugsejendom efter parcelhusreglen 
Spørgsmålet om adgangen til at henføre en avance ved afståelse af en mindre landbrugs-

ejendom i sin helhed til ejendomsavancebeskatningslovens § 8 har gennem de senere år 

været bragt på bane i en del tilfælde, hvor ejendommens herlighedsværdi og anvendel-

sesmuligheder som beboelse har været et væsentligt formål med anskaffelsen.  

 

Problemstillingen blev sat på spidsen med sagen ref. i TfS 2003, 137 ØLR, jf. tidligere 

TfS 2000, 611 LSR, og Skatteministeriets kommentar hertil offentliggjort i TfS 2003, 

148, hvor en landbrugsejendom på 2 ha., hvor hovedparten af jorden tidligere var blevet 

frasolgt, blev anset for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 i sin helhed. 

Efter ministeriets opfattelse er retstilstanden her således, at for så vidt det - uanset en 

landbrugsejendoms vurderingsmæssige status - kan bevises, at ejendommen på afståel-

sestidspunktet ikke længere benyttes til landbrug, kan ejendommen falde ind under par-

celhusreglen og altså sælges skattefrit, hvis betingelserne i § 8 i øvrigt er opfyldt. Sagen 

er nærmere omtalt i JUS 2003/6. 

 

Problemstillingen har siden foreligget en del gange i praksis, se herved bl.a. JUS 

2012/13 og JUS 2013/4.   

 

Spørgsmålet om den skattemæssige kvalifikation af en landbrugsejendom skal tillige ses 

i lyset af betydningen af den vurderingsmæssige status for grundlaget og dermed opgø-

relsen af grundskyld for ejendommen, se herom nærmere JUS 2015/27 om 

SKM2015.424.BR, hvor vurderingsmyndighederne mod ejerens protest havde omklassi-

ficeret en mindre landbrugsejendom til beboelsesejendom med en firedobling af ejen-

domsskatten til følge. 

 

I den her foreliggende sag, ref. i SKM2016.110.LSR, nåede Skatterådet og siden Lands-

skatteretten frem til, at en landbrugsejendom på 11,8 ha. ikke kunne anses for omfattet 

af parcelhusreglen.  

 

Som begrundelse anførte Landsskatteretten, at ejendommen i moderens ejertid hverken 

blev anvendt til aktiv landbrugsmæssig drift eller bortforpagtet, men at moderen oppe-

bar MVJ-tilskud (tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) med henvisning til, 
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at de tilskudsberettigede arealer var "landbrugsarealer" (kode 254). Selvom bortforpagt-

ningen af den del af ejendommen, der blev anvendt til dyrkning af juletræer, ophørte i 

2006, blev ejendommen ikke søgt omvurderet til en beboelsesejendom, og ejendommen 

blev endvidere overdraget som en landbrugsejendom til moderens købere, der efterføl-

gende udnyttede ejendommen landbrugsmæssigt. 

 

Efter en samlet bedømmelse, hvor der navnlig hensås til arealets størrelse og ejendom-

mens generelle karakter og udnyttelsesmulighed, fandt Landsskatteretten på det forelig-

gende grundlag, at ejendommen i overvejende grad havde bevaret sin karakter af en 

landbrugsejendom på trods af sit væsentlige boligmoment og klagerens mindre intensive 

udnyttelse af jordtilliggendet. 

 

Herefter ansås avance ved afståelse af ejendommen for omfattet af ejendomsavancebe-

skatningslovens § 9 (stuehusreglen) og ikke § 8. 

 

Som det fremgår, fik det væsentlig betydning for sagens udfald, at moderen havde oppe-

båret offentlige tilskud, hvis udbetaling forudsatte, at der var tale om landbrugsarealer. 

Kendelsen ligger herved på linie med øvrig praksis knyttet til ejendomsavancebeskat-

ningslovens § 8, hvorefter skatteyderens forudgående tilkendegivelser om ejendommens 

anvendelse i forhold til det offentlige tillægges væsentlig betydning ved den senere skat-

teretlige kvalifikation af ejendommen, se herved TfS 2007, 287 H. Set i dette lys fore-

kommer udfaldet ikke overraskende.  

 

 

Succession uden fornødent retligt grundlag 
Mere interessant er spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at beskatte moderen 

af genvundne afskrivninger ved afståelse af ejendommen.  

 

For overdragelsen af ejendommen fra sønnen til faderen i 1997 var aftalt mellem parter-

ne, at faderen succederede i sønnens skattemæssige stilling, herunder i de nedskrevne 

værdier, som for driftsbygningernes vedkommende androg 341.872 kr. Dette uanset at 

kildeskattelovens § 33 C hverken dengang eller nu giver grundlag for skattemæssig suc-

cession ved overdragelse fra barn til forældre.  
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Ved overdragelse af ejendommen fra faderen til moderen i 2009 indtrådte moderen i 

faderens skattemæssige stilling efter kildeskattelovens bestemmelser om overdragelse 

mellem ægtefæller.  

 

Ingen af forældrene havde foretaget skattemæssige afskrivninger på driftsbygningerne.  

 

I tilknytning til salget til tredjemand i 2012 anmodede moderen om SKAT´s bekræftelse 

på, at moderen ikke skulle beskattes af genvundne afskrivninger.  

 

Skatterådet besvarede dette spørgsmål benægtende, jf. SKM2014.414.SR, dvs. at der 

skulle ske beskatning af genvundne afskrivninger. Skatterådet henviste herved for det 

første til overgangsbestemmelsen i afskrivningslovens § 56, hvorefter alle faktisk fore-

tagne afskrivninger for indkomstår foretaget før 1999 skulle indgå ved opgørelsen af 

genvundne afskrivninger efter afskrivningslovens § 21. Dernæst henviste Skatterådet til, 

at der med dommene ref. i TfS 2003, 769 H, TfS 2004, 806 H, SKM2005.395 ØLR og 

SKM2013.423 VLR blev udtrykt et generelt princip om, at for så vidt en skatteyder hav-

de anset sig berettiget til at anvende et regelsæt, ville skatteyderen efterfølgende blive 

behandlet efter dette regelsæt, uanset at skatteyderen ikke havde mulighed for at anven-

de dette regelsæt.  

 

Det kan tilføjes, at de principielle domme ref. i hhv. TfS 2003, 769 H og TfS 2004, 806 

H, omtalt i JUS 2003/29 og 42, drejede sig om tilfælde, hvor en skatteyder havde an-

vendt henholdsvis virksomhedsskatteloven og afskrivningsloven på aktiviteter og akti-

ver, der ikke kunne anses som erhvervsmæssige, hvorfor anvendelsen af virksomheds-

skatteloven og afskrivningsloven var sket med urette. Til trods herfor fastholdte domsto-

lene en exitbeskatning af skatteyderen efter reglerne i de respektive regelsæt herom, dvs. 

ophørsbeskatning efter virksomhedsskattelovens § 15 b og beskatning ved overgang til 

privat anvendelse efter den tidligere gældende afskrivningslovs § 32. 

 

Skatterådets vurdering af dette spørgsmål blev imidlertid tilsidesat af Landsskatteretten: 

 

Om problemstillingen konstaterede Landsskatteretten, at sønnen ubestridt var berettiget 

til at foretage de pågældende afskrivninger, og at afskrivningerne var opgjort korrekt. 

Videre bemærkede Landsskatteretten, at en manglende selvangivelse af genvundne af-
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skrivninger som følge af, at betingelserne for anvendelsen af successionsreglerne i kilde-

skattelovens § 33 C ikke var opfyldt, måtte sidestilles med en udeholdt skattepligtig for-

tjeneste i salgssåret hos overdrageren, jf. den dagældende afskrivningslovs § 29, stk. 1 

(lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. oktober 1996 med ændringer). 

 

Herefter tilkendegav Landsskatteretten, at de af SKAT påberåbte domme ikke sås at give 

belæg for eksistensen af et generelt princip, hvorefter faktisk foretagne afskrivninger 

foretaget med rette af ét skattesubjekt skulle indgå ved opgørelsen af genvundne afskriv-

ninger hos et andet skattesubjekt, når betingelserne for succession efter kildeskattelovens 

§ 33 C ikke var opfyldt. 

 

Dette førte Landsskatteretten frem til den konklusion, at der således ikke havde været 

hjemmel til den foretagne succession fra søn til fader i 1997, og at moderen således ved 

hendes afståelse af ejendommen i 2012 ikke kunne beskattes af genvundne afskrivnin-

ger, der kunne henføres til afskrivninger foretaget af sønnen.   

 

Med denne del af kendelsen har Landsskatteretten markeret, at de i TfS 2003, 769 H og 

TfS 2004, 806 H angivne konsekvenser i form af exitbeskatning efter et konkret regelsæt 

ved en skatteyders urigtige anvendelse af selvsamme regelsæt, ikke kan udstrækkes til at 

omfatte forpligtelser, som ikke legalt kan overføres til andre personer gennem skatte-

mæssig succession. Eller mere enkelt: Der hæftes ikke for gæld, som en skatteyder urig-

tigt antog, at han havde påtaget sig som følge af en anden skatteyders fejl. 

 

 

 
_______ o _______ 

 
 


