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Overdragelse af landbrugsejendom med skattemæssig succession efter 
kildeskattelovens § 33 C - udlejning til hesteopstaldning og rideskole - 
Landsskatterettens kendelse af 26/8 2016, jr. nr. 15-1132780. 

 
 
 

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

www.v.dk 
  
Landsskatteretten accepterede ved en kendelse af 26/8 2016 skattemæssig succession 

efter kildeskattelovens § 33 C ved overdragelse af en mindre landbrugsejendom, der 

efter ombygning til opstaldning af heste, var udlejet (bortforpagtet).  

 

Efter kildeskattelovens § 33 C kan en erhvervsvirksomhed overdrages indenfor den næ-

re familie samt til medarbejdere med skattemæssig succession. For avance vedrørende 

fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven finder reglerne efter § 33 C, 

stk. 1, 3. pkt. dog alene anvendelse, i det omfang ejendommen anvendes i overdragerens 

eller overdragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. Videre fremgår af § 33 

C, stk. 1, 6. pkt., at udlejning af fast ejendom anses i denne forbindelse ikke for er-

hvervsvirksomhed, medmindre der er tale om ejendomme, som benyttes til landbrug, 

gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 

7. 

 

Den sidstnævnte bestemmelse om udlejning af fast ejendom benyttet til landbrug m.v. 

blev indsat under udvalgsbehandlingen af forslaget til den senere lov nr. 427 af 25/6 

1993, men uden nærmere begrundelse i Skatteudvalgets Betænkning over lovforslaget.   

 

 

 

 

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 15. november 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) 

 

Landsskatterettens kendelse af 26/8 2016  
I sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 26/8 2016 forelå spørgsmålet, om 

kildeskattelovens § 33 C kunne anvendes ved overdragelse af en mindre landbrugsejen-

dom.  

 

Den omhandlede ejendom var ved overdragerens erhvervelse i 1998 en traditionel land-

brugsejendom på 29 ha. Efterfølgende var ejendommen ombygget til opstaldning af he-

ste, en ridehal var nyopført, og på 7 ha. var anlagt en udendørs ridebane og græsfolde. 

Denne del af ejendommen blev herefter udlejet til tredjemand, der anvendte ejendom-

men til opstaldning af heste og rideskole. De resterende 21 ha. blev drevet med alminde-

lig plantavl sammen med jordtilliggendet til skatteyderens to øvrige landbrugsejendom-

me. I december 2014 flyttede skatteyderens datter og hendes ægtefælle ind i ejendom-

mens stuehus og overtog fra indflytningen driften af ejendommen.  

 

Skatteyderen anmodede nu om et bindende svar på, hvorvidt ejendommen, bortset fra de 

21 ha, kunne overdrages til datteren med skattemæssig succession efter kildeskattelo-

vens § 33 C.  

 

Dette blev afvist af SKAT med den begrundelse, at en ejendom med opstaldning af he-

ste og rideskole ikke kunne anses som en landbrugsejendom omfattet af vurderingslo-

vens § 33, stk. 1 eller stk. 7.  

 

Skatteyderen påklagede det negative svar til Landsskatteretten, og gjorde bl.a. gælden-

de, at overdragelsen ville omfatte en del af en landbrugsejendom og at den del, der på-

tænktes overdraget, i sig selv udgjorde en virksomhed. Skatteyderen gjorde herved gæl-

dende, at der ikke sås at foreligge hjemmel til at afskære anvendelse af successionsreg-

lerne i kildeskattelovens § 33 C, stk. 1, blot fordi en del af en landbrugsejendom - om-

fattet af vurderingslovens § 33, stk. 1 - var udlejet til et formål, der ikke var landbrugs-

mæssigt. 

 

Landsskatteretten var ikke enig i SKAT´s besvarelse og ændrede denne til et ”ja”, hvor-

efter overdragelsen kunne ske med succession, når bortset fra ejendommens stuehus. 
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Landsskatteretten lagde ved sagens afgørelse til grund, at den del af ejendommen, som 

sagen angik, var udlejet til tredjemand, der anvendte den til opstaldning af heste og ride-

skole på det tidspunkt, hvor overdragelsen fandt sted, og videre, at det lejede, der ud-

gjorde 7 ha, bestod af bl.a. stuehus, ridehal, stalde og folde. 

 

Som begrundelse for den bekræftende besvarelse anførte Landsskatteretten herefter, at 

det henset til størrelsen og anvendelsen af den del af ejendommen, som skatteyderens 

spørgsmål vedrørte, var Landsskatterettens opfattelse, at der var tale om udlejning af en 

ejendom, der blev benyttet til landbrug efter vurderingslovens § 33. Retten henviste her-

ved til SKM2012.176.LSR.  

 

Udlejningen af stuehuset kunne dog ikke anses at udgøre en erhvervsmæssig virksom-

hed efter kildeskattelovens § 33 C, og der kunne derfor ikke succederes i en eventuel 

avance vedrørende dette. 

 

 

Kommentar 

Indledningsvist bemærkes, at det med Landsskatterettens kendelse er fastslået, at også 

virksomhed med opstaldning af heste og rideskole må anses som anvendelse til ”land-

brug”.  

 

Sagen ref. i SKM2012.176.LSR, omtalt i JUS 2012/13, som Landsskatteretten i præmis-

serne henviste til, drejede sig om, hvorvidt en ejendom på 10,7 ha., der var vurderet som 

landbrugsejendom, måtte anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 

eller § 9. Med henvisning til, at ejendommens jordtilliggende blev drevet landbrugs-

mæssigt af en forpagter, og at ejendommen havde et jordtilliggende på mere end 5,5 ha, 

hvilket som udgangspunkt medfører, at ejendommen skal henføres til landbrugsmæssig 

benyttelse, fandt Landsskatteretten, at ejendommen på afståelsestidspunktet ikke havde 

mistet sin karakter af landbrugsejendom. Avance ved afståelse af ejendommen var føl-

gelig omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 9.  

 

Landsskatterettens henvisning til denne sag i præmisserne for den ovenfor omtalte afgø-

relse af 26/8 2016 antyder, at bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven og 

kildeskatteloven efter Landsskatterettens opfattelse må afgrænses på samme måde – og 
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at afgørelsen af 26/8 2016 dermed er den logiske konsekvens af den tidligere anlagte 

linie for den skatteretlige behandling af landbrugsejendomme.  

 

Afgørelsen åbner nye perspektiver for overdragelse af denne type ejendomme med skat-

temæssig succession.  

 
_______ o _______ 

 
 


