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Skat ved salg af fast ejendom fra selskab til aktionær © 
 
 

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

www.v.dk 
 
Landsskatteretten har i en ny afgørelse fra november 2016 udtalt, at en ho-
vedaktionær skulle udbyttebeskattes af det tab, som selskabet havde lidt 
ved at sælge en fast ejendom til hovedaktionæren. Det blev ikke tillagt be-
tydning, at hovedaktionæren havde betalt markedsprisen for ejendommen. 
 
Der er med afgørelsen lagt an til en skærpet beskatning af hovedaktionæ-
rer, der køber ejendomme ud af selskabet, selv om der handels på markeds-
vilkår. 
 

Aftaler mellem selskab og hovedaktionær er som udgangspunkt gyldige på samme vis 

som aktionæren eller selskabets aftaler med en fremmed. Indbyrdes aftaler mellem sel-

skab og hovedaktionær skal derfor som udgangspunkt respekteres såvel af parternes kre-

ditorer som af SKAT.  

 

Men særligt for SKAT´s vedkommende ligger det også fast, at SKAT kun skal respekte-

re aftaler mellem selskab og aktionær, hvis aftalen er indgået på samme vilkår som afta-

ler med en fremmed. Loven fastsætter således, at sådanne aftaler, herunder ved køb af en 

ejendom fra selskabet skal pris og vilkår fastsættes … i overensstemmelse med, hvad der 

kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.” 

 

Har selskab og hovedaktionær aftalt andre vilkår, f.eks. og typisk mere fordelagtige vil-

kår for hovedaktionæren, vil SKAT beskatte parterne med udgangspunkt i de vilkår, der 

må antages at ville være blevet aftalt med en fremmed – og altså ikke de vilkår, som 

hovedaktionær og selskab rent faktisk har aftalt.  

http://www.v.dk/
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Har selskabet f.eks. solgt en ejendom med en handelsværdi på 3 mio. kr. til hovedaktio-

næren til en favørpris på 2 mio. kr., skal parterne stilles som om, der var solgt til han-

delsværdien på 3 mio. kr. Dette indebærer følgende: 

 

• selskabet avancebeskattes som var der solgt til 3 mio. kr. – og altså ikke den kun-

stigt lave favørpris på 2 mio. kr.  

 

• Hovedaktionæren vil endvidere blive udbyttebeskattet af den fordel på 1 mio. kr., 

som aktionæren opnåede ved at kunne købe ejendommen til favørprisen på 2 

mio. kr.  

 

• Ved et senere salg vil hovedaktionæren blive stillet, som om ejendommen var 

anskaffet til handelsværdien, dvs. de 3 mio. kr.  

 

Der er tale om grundlæggende regler, som SKAT har anvendt gennem de seneste 100 år, 

og som nu fremgår udtrykkeligt af loven.  

 

 

Udvidet aktionærbeskatning 
Gennem de seneste 20 år har politikerne og SKAT i stigende grad interesseret sig for, 

om disse grundlæggende beskatningsprincipper har været tilstrækkelige til at opfange de 

fordele, der kan etableres - typisk for aktionæren - som følge af den nære relation mel-

lem selskab og hovedaktionær.  

 

 

Bolig til rådighed 
Disse overvejelser har blandt andet ført frem til, at skattereglerne for hovedaktionærer 

med bolig i selskabets ejendom blev strammet betydeligt.  

 

Efter skattevæsenets praksis frem til 2000 skulle en hovedaktionær med bolig i selska-

bets ejendom beskattes af ”markedslejen” for boligen. Men i nogle tilfælde afspejlede 

markedslejen ikke de investeringer, som selskabet havde foretaget i boligen, fordi der 

ikke var et marked for udlejning af denne type boliger. Der kunne med andre ord ikke 
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opnås en husleje, der stod i et rimeligt forhold til selskabets investering i ejendommen. 

Eksempelvis kan nævnes nybygninger eller kostbare ombygninger efter hovedaktionæ-

rens særlige ønsker, som en fremmed køber eller lejer ikke er indstillet på at betale for.  

 

SKAT havde i flere tilfælde forsøgt at skærpe praksis på området, men uden held. Lo-

vens udgangspunkt er jo netop, at selskab og hovedaktionær skal beskattes med ud-

gangspunkt i ”markedspriser” – hverken mere eller mindre.  

 

Efter TV-udsendelsen ”De riges paradis” i 1999 om bl.a. sådanne ”hovedaktionærvilla-

er” i whiskeybæltet, vedtog Folketinget i 2000 særlige regler med det formål at gøre 

beskatningen af hovedaktionærer – som det var anført i lovforslaget – ”mere ensartet og 

rimelig”. Stiller et selskab således en bolig til rådighed for hovedaktionæren, skal ho-

vedaktionæren således beskattes af en leje fastsat efter skematiske regler med udgangs-

punkt i, hvad der – noget forenklet - kan sammenfattes som selskabets investering i 

ejendommen.  

 

Der foreligger mange eksempler på, at lejen opgjort efter disse regler fører frem til en 

højere leje end markedslejen for ejendommen og i nogle tilfælde endog en højere leje, 

end hvad der lovligt kan opkræves efter lejelovgivningen. Men beskatningen er på dette 

område uafhængig af lejelovgivningen, selv om lejelovgivningen jo i princippet også 

omfatter hovedaktionærens leje af selskabets bolig. 

 

 

Salg fra selskab til aktionær 
Op gennem 1990´erne havde SKAT også på en anden front skærpet praksis for hovedak-

tionærer – og her med større held.  

 

Overdrages en fast ejendom fra selskab til aktionær eller omvendt, skal ejendommen 

som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien, dvs. værdien ved salg til en frem-

med.  

 

På samme vis som ved fastsættelse af markedsleje for en liebhaverbolig er det ved pris-

sætningen af en liebhaverbolig imidlertid ikke givet, at værdiansættelsen afspejler sel-
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skabets investering i ejendommen. Igen kan peges på det eksempel, at selskabet har af-

holdt udgifter til en nyopførelse eller renovering efter hovedaktionærens særlige ønsker, 

der ikke kan hentes hjem ved et senere salg.  

 

Op gennem 1990´erne anlagde SKAT her det synspunkt, at en sådan ejendom ved salg 

fra selskab til aktionær skulle værdiansættes til selskabets kostpris, hvis kostprisen var 

højere end handelsværdien ved salg til en fremmed.  

 

Denne skattepraksis blev tiltrådt af Højesteret i en dom fra 2007. I dommen udtalte Hø-

jesteret bl.a., at hovedaktionærer skal udbyttebeskattes i tilfælde, hvor et selskab opfører 

et hus til privat brug for en hovedaktionær under afholdelse af udgifter, som ikke mod-

svares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens markedsværdi, og hvor selskabet i 

sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedaktionæren for markedsprisen.  

 

Praksis har med andre ord til formål at imødegå den situation, at en hovedaktionær lader 

selskabet bekoste en nyopførelse eller renovering, og herefter køber ejendommen af sel-

skabet til en pris, der ikke afspejler selskabets udgifter ved nyopførelsen m.v. 

 

Undtaget herfra er efter Højesterets opfattelse dog tilfælde, hvor hovedaktionæren kan 

bevise, at selskabets afholdelse af udgifter ud over, hvad salg på markedsvilkår kan ind-

bringe, er sket i selskabets interesse. Men det kan i sagens natur være ganske vanskeligt 

for en hovedaktionær at bevise, at etablering af en større vinkælder, swimmingpool eller 

adskillige badeværelser med guldarmaturer er sket ”i selskabets interesse”.  Hovedaktio-

nærer må i disse og andre tilfælde forvente en ret kritisk indstilling fra skattevæsenets 

side ved gennemgang af nyopførelsen m.v.  

 

 

Nye stramninger  
Noget tyder nu på, at SKAT er ved at lægge an til yderligere stramninger på området.   

 

Senest har Landsskatteretten ved en kendelse offentliggjort den 22. december 2016 til-

trådt en sådan afgørelse fra SKAT.  
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Det særlige i denne sag var, at selskabet ikke havde afholdt udgifter til forbedring af 

ejendommen. 

 

Sagen drejede sig om et sommerhus købt af selskabet ultimo 2010 for en købesum på 

6,1 mio. kr. kontant. I købsaftalen oplyste selskabet bl.a., at ejendommen skulle anven-

des til selskabets udlejning af ejendommen til helårsbeboelse for selskabets medarbej-

der, dvs. hovedanpartshaveren. Selskabet havde ikke tidligere købt og solgt fast ejen-

dom.  

 

Sommerhuset var i en meget dårlig stand og ubeboeligt, og havde fra selskabets køb og 

frem til videresalg til anpartshaveren i 2013 ikke været udlejet eller benyttet af hovedan-

partshaveren. Selskabet havde i ejertiden afholdt udgifter til arkitekt- og ingeniørunder-

søgelser på 310.000 kr., som hovedanpartshaveren skulle godtgøre selskabet, hvis resul-

taterne af dette arbejde ville føre til, at ejendomshandlen kunne gennemføres. 

 

I begyndelsen af 2013 solgte selskabet ejendommen til hovedanpartshaveren for 5,65 

mio. kr. kontant. Prissætningen var fremkommet som et gennemsnit af værdiansættel-

serne efter to sagkyndige vurderinger indhentet i forbindelse med salget. Selskabets 

regnskabsmæssige tab ved salget udgjorde 511.857 kr. 

 

Efter overdragelsen nedrev hovedanpartshaveren sommerhuset og opførte et enfamilie-

hus på grunden, hvilket han nu benyttede som bolig.  

 

SKAT anfægtede for så vidt ikke værdiansættelsen, men fandt – i lighed med Landsskat-

teretten under en senere klagebehandling – at selskabets tab ved afståelsen måtte anses 

som en maskeret udlodning med deraf følgende beskatning af hovedaktionæren. 

 

Efter en henvisning til praksis om værdiansættelse til kostprisen anførte Landsskatteret-

ten som begrundelse for at fastholde udlodningsbeskatningen af hovedanpartshaveren, 

at:  

”Selskabets formål er at fungere som et holdingselskab for et eller flere datterselska-

ber samt at eje aktier og anparter samt værdipapirer. Selskabet har ikke som led i sin 

virksomhed foretaget tilsvarende ejendomsinvesteringer. Selskabet har ikke før an-
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skaffelsen foretaget undersøgelser med henblik på, at afklare mulighederne for ren-

tabel drift. På denne baggrund, anses selskabets erhvervelse af ejendommen ikke for 

forretningsmæssigt begrundet. 

Ejendommen har ikke i selskabets ejertid været udlejet eller udbudt til salg. [Hoved-

anpartshaveren] købte den 1. januar 2013 ejendommen af selskabet, opførte efterføl-

gende et enfamiliehus på grunden, og har nu privatadresse på ejendommen. Selska-

bets erhvervelse af ejendommen og efterfølgende salg til [hovedanpartshaveren], an-

ses som et udslag af [hovedanpartshaverens] bestemmende indflydelse i selskabet. 

På denne baggrund må selskabets tab ved salg af ejendommen anses for lidt i [ho-

vedanpartshaverens] interesse, og der foreligger derfor maskeret udbytte, jf. lig-

ningslovens § 16 A, stk. 1.” 

 

 

Konsekvenser  
Med Landsskatterettens præmisser for afgørelsen er lagt an til en væsentlig udvidelse af 

praksis om værdiansættelse af en fast ejendom til kostprisen ved overdragelse fra sel-

skab til aktionær, da selskabet i denne sag ikke havde afholdt omkostninger til forbed-

ring af ejendommen, og tabet således - alt andet lige - var konjunkturbestemt. 

 

Hvor et selskab videresælger en ejendom til hovedaktionæren med tab, må hovedaktio-

næren således fremover forvente en indgående efterprøvelse af, hvorvidt der kan tænkes 

at foreligge en for selskabet ”forretningsmæssig begrundelse” for anskaffelsen.  

 

Dette gælder alle ejendomme, men formentlig vil især tilfælde, hvor selskabet har købt 

et sommerhus til personalet, være i farezonen. 

 
_______ o _______ 

 
 


