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

www.v.dk 
  

Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 296 og Retten i Odenses dom 
af 30/6 2008 (SKM2008.633BR) belyser forskellige forhold ved den skat-
temæssige behandling af selskabers udlejning af boliger til hovedaktionæ-
rens børn. 
 
Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 296 og Retten i Odenses dom af 30/6 
2008,(SKM2008.633.BR)  behandler forskellige facetter af spørgsmålet om fastsættel-
sen af leje, hvor et selskab har udlejet en lejlighed til hovedaktionærens nærtstående, 
typisk et barn. Problemstillingen har en tilbagevendende aktualitet i forbindelse med 
studiestart.  

Hovedspørgsmålet er i denne sammenhæng, om lejen skattemæssigt skal fastsættes til 

markedslejen, eller om lejen skal fastsættes efter de skærpede regler for hovedaktionæ-

rers fri rådighed over en helårsbolig, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 9. For 

så vidt lejen skal fastsættes til markedslejen, er spørgsmålet dernæst, på hvilket grund-

lag lejen skal udmåles. 

Spørgsmålet om anvendelsen af værdiansættelsesreglen i ligningslovens § 16, stk. 9 ved 

selskabers udlejning af helårsbolig til hovedaktionærens børn er indtil videre afklaret 

med Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 296. I den pågældende sag var ved en 

http://www.v.dk/
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tidligere, ikke-offentliggjort kendelse fra Landsskatteretten fastslået, at et selskab skulle 

beskattes af markedslejen ved udlejning af to lejligheder til hovedaktionærens døtre for 

indkomstårene 2001 – 2003, samt at differencen mellem markedslejen og den lavere, 

faktisk betalte leje ikke kunne anses som yderligere løn til hovedaktionæren, men måtte 

anses som en maskeret udlodning. Lejeforholdet mellem selskabet og døtrene ansås 

videre for omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1 om betalingskorrektion, idet lejeaftaler-

ne skattemæssigt måtte anses for indgået mellem hovedaktionæren og selskabet.  

Ved kendelsen ref. i TfS 2008, 296, der vedrørte samme sagskompleks, blev videre fast-

slået, at hovedaktionæren var skattepligtig efter satserne i den dagældende ligningslovs 

§ 16 A, stk. 10, nu § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 9, vedrørende de pågældende lejligheder. 

Den skattepligtige værdi skulle nedsættes med de faktiske betalinger fra døtrene, da 

betalingerne ansås for at have passeret hovedaktionærens økonomi. Endvidere blev fast-

slået, at der ikke kunne ske betalingskorrektion for et beløb svarende til differencen mel-

lem udlejningsværdien som opgjort efter ligningslovens § 16 A, stk. 10, jf. § 16, stk. 9, 

og den lavere markedsleje, da denne difference beskattes med hjemmel i ligningslovens 

§ 16 A, stk. 10, og ikke ligningslovens § 2, stk. 1. Den dagældende ligningslovs § 2, stk. 

4 hjemlede derfor ikke betalingskorrektion for så vidt angik denne difference.  

Retsstillingen er således efter disse afgørelser fra Landsskatteretten, at selskabet skal 

beskattes af markedslejen, medens hovedaktionæren beskattes efter de skærpede regler i 

ligningslovens § 16 A, stk. 9, jf. § 16, stk. 9. 

Medens opgørelsen af udlejningsværdien efter ligningslovens § 16 A, stk. 9, jf. § 16, 

stk. 9, foretages efter skematiske regler, vil fastsættelsen af markedslejen i visse tilfælde 

kunne give anledning til vanskeligheder.  

Efter Told- og Skattestyrelsens forundersøgelse, der lå til grund for de skærpede hoved-

aktionærregler fra 2000, jf. lov nr. 459 af 31/5 2000, forsøgte de adspurgte kommuner 

som udgangspunkt at fremfinde en markedsleje. Hvor en markedsleje ikke eksisterede 

eller kunne sandsynliggøres, blev markedslejen fastsat til 8 pct. af den offentlige ejen-
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domsvurdering. En sådan fastsættelse af lejen til 8 pct. af den offentlige ejendomsvurde-

ring er blandt andet anvendt i Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2004, 314.  

Af praksis fremgår videre, at lejen ved udlejning til nærtstående normalt vil blive fastsat 

til den leje, der lovligt vil kunne opgøres efter lejelovgivningens regler, herunder navn-

lig reglerne i boligreguleringsloven.  

Retten i Odenses dom af 30/6 2008 (SKM2008.633.BR) drejer sig om en sådan konkret 
fastsættelse af markedslejen. Den pågældende sag drejede sig om et selskabs udlejning 
af en lejlighed i Odense til hovedanpartshavernes søn til en månedlig leje på 2300 kr. 
Efter skattemyndighedernes opfattelse svarede den mellem parterne aftalte leje for ind-
komståret 2004 ikke til markedslejen. Skattemyndighederne havde herefter foretaget et 
skøn over markedslejen baseret på oplysninger om lejen i 8 andre lejemål i Odense pr. 
14/3 2006, hvilke oplysninger skattemyndighederne havde trukket på internettet via 
hjemmesiden www.lejebolig.net. Der var under sagens behandling i byretten fremlagt et 
print af de 8 omhandlede lejemål, der var annonceret på hjemmesiden, men der var in-
gen oplysninger om hverken lejlighedernes nærmere beliggenhed eller om lejligheder-
nes nærmere stand og udstyr. Skattemyndighedernes skønnede lejen til 4.000 kr. pr. 
måned, og forhøjede selskabets indkomst med differencen mellem den betalte og den 
beregnede leje.   

Landsskatteretten tiltrådte skattemyndighederne skøn over markedslejen. Af præmisser-

ne for kendelsen fremgik, at det efter det oplyste var Landsskatterettens vurdering, at 

den ansatte månedlige leje på 4.000 kr. ikke oversteg den leje, der lovligt ville kunne 

opkræves for lejligheden efter lejelovgivningens regler. Landsskatteretten henviste her-

ved til nogle konkrete forhold i lejeaftalen, og anså det ikke for godtgjort, at der var 

grundlag for at ændre skattemyndighedernes skøn over den objektive lejeværdi.  

Selskabet indbragte sagen for domstolene og procederede her på, at skattemyndigheder-

nes skøn skulle udøves inden for lejelovgivningens rammer for fastsættelsen af den lov-

lige leje. Dette havde efter selskabets opfattelse ikke været tilfældet i den foreliggende 

sag, set i lyset af, at skønnet var baseret på lejen for 8 uspecificerede lejemål. Efter sel-

skabets opfattelse var det derfor ikke godtgjort, at der forelå sammenlignelighed. Videre 

http://www.lejebolig.net/
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henviste selskabet til, at den konkrete lejeberegning ikke var i overensstemmelse med 

beregningsreglerne efter boligreguleringsloven.  

Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at det udøvede skøn hverken var åbenbart 

urimeligt eller hvilede på et urigtigt grundlag. Ministeriet anførte herunder, at skatte-

myndighedernes skøn var baseret på en konkret gennemgang af lejemål i Odense, og at 

myndighederne ved skønsudøvelsen ikke var bundet af reglerne om omkostningsbe-

stemt leje, men at den omkostningsbestemte leje kunne indgå som et af flere parametre 

ved skønsansættelsen.  

Retten i Odense bemærkede her, at det ikke var nærmere oplyst, hvor de pågældende 

lejemål, som skattemyndighederne havde baseret sit skøn på, var beliggende, ligesom 

det ikke fremgik, hvorvidt de var sammenlignelige med hensyn til kvalitet og udstyr.  

Under disse omstændigheder, hvor lejen var fastsat på baggrund af lejeoplysninger 2 år 

efter indkomståret 2004 vedrørende 8 uidentificerede lejemål, fandt retten, at den 

skønsmæssige ansættelse burde tilsidesættes som udøvet på et ufuldstændigt grundlag.  

Herefter blev selskabets skattepligtige indkomst nedsat til det selvangivne.  

Vedrørende myndighedernes skønsudøvelse står det på den ene side klart, at myndighe-

derne skal tilstræbe et så virkelighedsnært skøn som muligt. På den anden side viser 

praksis, at myndighederne efterlades en ikke ubetydelig margin for skønsudøvelsen, 

herunder for omfanget og arten af de oplysninger, som skattevæsenet lægger til grund 

for skønnet, således som det også fremgår af Landsskatterettens kendelse i sagen. Med 

udfaldet i sagen er oplysningerne om de 8 sammenligningslejemål, som skattevæsenet 

loyalt havde fremlagt i sagen, på det nærmeste kommet skattemyndighederne til skade.   

Sagen rejser spørgsmålet om, hvornår skønsgrundlaget kan anses at være behæftet med 

sådanne fejl eller mangler, at der er grundlag for at tilsidesætte skønnet. Jørgen Mathia-

sen antager i Forvaltningsret – Almindelige Emner, 4. udg., s. 456 med henvisning til 

bl.a. UfR 1982.1115 H, at der vil ske tilsidesættelse, hvis skønnet er udøvet på et urig-
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tigt eller ufuldstændigt grundlag. Retten i Odenses dom ligger på linie hermed. I andre 

sammenhænge ses derimod skærpede krav, således eksempelvis i sagen ref. i 2005, 679 

H om skønsmæssig ansættelse af momstilsvar, hvor der tales om, at den skønsmæssige 

ansættelse ”... bør tilsidesættes enten som åbenbart urimelig eller som udøvet på et klart 

fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag…”  

Om udfaldet af sagen fra Retten i Odense kan endelig bemærkes, at den mellem selska-

bet og sønnen aftalte leje som følge af dommen nu stod ved magt, da ingen af parterne 

havde nedlagt en hjemvisningspåstand i sagen. Nedlæggelse af hjemvisningspåstande 

har i hvert fald tidligere været en meget udbredt reaktion fra Skatteministeriets side i 

tilfælde, hvor det kommer på tale at tilsidesætte myndighedernes skøn. Den manglende 

hjemvisning skal muligvis ses som et udslag af de seneste års bestræbelser fra Ministe-

riets side på at afslutte domstolssager, formentlig som følge af kritik af hjemvisnings-

praksis rejst i dagspressen. Den manglende hjemvisning er derimod givet ikke – som det 

ellers er set udlagt i dagspressen – et udtryk for, at parternes aftale fremover kan forven-

tes lagt til grund.    

_______ o _______ 

 

 


