
- 1 – 
Offentliggjort d. 15. december 2015 
 
 

 
  

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) 

 

 

Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse fra selskab 
til aktionær - SKM2015.709.LSR. © 

 
 

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

www.v.dk 
  

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 22/10 2015, at praksis om værdiansættelse af 

fast ejendom til kostprisen ved overdragelse fra selskab til aktionær efter selskabets 

betaling for indretning efter hovedaktionærens ønsker fandt anvendelse også ved over-

dragelse af en ejerlejlighed erhvervet i anlægsfasen.   

 

Efter en mangeårig administrativ praksis værdiansættes fast ejendom ved overdragelse 

fra selskab til hovedaktionær til kostprisen, hvis ejendommen er opført eller nyindrettet 

efter aktionærens særlige ønsker, og overdragelsen finder sted indenfor en kortere år-

række efter selskabets køb eller renovering af ejendommen, se herved senest Juridisk 

Vejledning, afsnit C.B.3.5.4.3. 

 

Et tilløb til denne praksis synes at være taget med Ligningsvejledningen 1993, afsn. 

S.F.1.2.3.2. I Ligningsvejledningen det følgende år, dvs. for 1994, der blev offentliggjort 

i foråret 1995, blev i afsn. S.F.1.2.3.2. med stjernemarkering under overskriften ”Speci-

elle ejendomme” optaget et separat afsnit om problemstillingen i form af en omtale to 

bindende forhåndsbeskeder ref. i henholdsvis TfS 1994, 478 BF og TfS 1994, 852 BF. 

 

Den da spirende praksis blev kort tid forinden omtalt i TfS 1995, 96 af fuldmægtig ved 

Told og Skattestyrelsen, Susanne Kjær. Efter det her oplyste blev praksis initieret ved en 

ikke-offentliggjort bindende forhåndsbesked af 10/9 1992, der siden blev opretholdt af 

Landsskatteretten ved en – ligeledes ikke offentliggjort – kendelse af 29/6 1994. På bag-

grund af denne kendelse samt Ligningsrådets bindende forhåndsbesked ref. i TfS 1994, 

852 BF sammenfattede Susanne Kjær den særlige praksis – som hun angav vedrørte 

tilfælde, hvor ”selskaberne enten har opført en fast ejendom til hovedaktionærens brug 
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eller har købt en ejendom og foretaget omfattende ombygninger/forbedringer ligeledes 

til hovedaktionærens brug” - derhen, at: 

”Værdiansættelsen tager for så vidt altid udgangspunkt i den objektive handelsvær-

di. Hvor der imidlertid af selskabet inden overdragelse til hovedaktionæren er af-

holdt store omkostninger til særlige indretninger alene i hovedaktionærens interesse, 

må der henses hertil ved værdiansættelsen. Skattemyndighederne er ikke i disse til-

fælde berettiget til uden videre at lægge den bogførte værdi i selskabet til grund. 

Derimod må der i hvert enkelt tilfælde foretages et konkret skøn, der på den ene side 

tager hensyn til arten og omfanget af selskabets ejendomskøb/ombygninger, og på 

den anden side den periode, der er gået, fra at selskabet har afholdt omkostningerne 

til salget til hovedaktionæren.  

Det er besluttet at ændre ligningsvejledningen afsnit S.F.1.2.3.2, således at den sær-

lige praksis på dette område fra og med 1994-udgaven vil fremgå af afsnittet.” 

 

Denne ændring af Ligningsvejledningen skete, som allerede nævnt, i form af en omtale 

af to bindende forhåndsbeskeder ref. i henholdsvis TfS 1994, 478 BF og TfS 1994, 852 

BF. 

 

Der er sidenhen truffet en række afgørelser på området. De i Ligningsvejledningen om-

talte afgørelser på dette område har det karakteristika - som angivet af Susanne Kjær i 

TfS 1995, 96 - at ”selskaberne enten har opført en fast ejendom til hovedaktionærens 

brug eller har købt en ejendom og foretaget omfattende ombygninger/forbedringer lige-

ledes til hovedaktionærens brug”, se herved Ligningsvejledningen, senest vejledningen 

2011-1, med omtale af henholdsvis TfS 1994, 478 LR, jf. siden TfS 1996, 473 LSR, TfS 

1996, 512 LSR, SKM2001.74.LR, jf. siden SKM2006.630.ØLR, SKM2005.441.LSR, 

SKM2007.153.HR og SKM2010.124.ØLR. 

 

Den omhandlede praksis blev i 2007 forelagt for Højesteret, der ved dommen ref. i 

SKM2007.153.HR tilkendegav, at:  

”Et aktieselskabs afholdelse af udgifter i en aktionærs interesse til opfyldelse af den-

nes private behov må anses for en udlodning, der skal beskattes som udbytte i medfør 
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af ligningslovens § 16 A, stk. 1. Dette er for så vidt angår en hovedaktionær i over-

ensstemmelse med armslængde-princippet i ligningslovens § 2. 

Højesteret finder, at der foreligger en sådan udlodning, 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, 

medmindre denne godtgør, at selskabets afholdelse af udgifter ud over, hvad salg på 

markedsvilkår kan indbringe, er sket i selskabets interesse. Højesteret finder endvi-

dere, at en sådan udlodning kan konstateres og beskattes i det år, hvor salget til ho-

vedaktionæren finder sted. 

I den foreliggende sag har As selskab, H1 Holding ApS, i 1997-98 opført et hus med 

en anskaffelsessum inklusive udgiften til grund på 3.033.223 kr. og i 2000 solgt ejen-

dommen til As ægtefælle for 1.550.000 kr. 

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stad-

fæster Højesteret dommen.” 

 

Ved overgangen til Juridisk Vejledning med JUV 2011-2, afsn. C.B.3.5.4.3, blev praksis 

for første gang formuleret i generel form. Det fremgik således nu af vejledningen under over-

skriften ”Praksis om bogførte værdi”, at:  

”Hvis ejendommens bogførte værdi er højere end handelsværdien, er der en admini-

strativ praksis for, at der ved overdragelsen skal tages udgangspunkt i den bogførte 

værdi. Dette gælder især i de tilfælde, hvor selskabet inden overdragelsen har af-

holdt store udgifter på ejendommen udelukkende i hovedaktionærens interesse. Se 

TfS 1994, 478 LR og TfS 1996, 512 LSR. 

Eksempel: 

Et selskab solgte i 2000 en ejendom til hovedaktionærens ægtefælle for 1.550.000 

kr.  Ejendommens opførelsesomkostninger beløb sig til 3.023.223 kr. Højesteret ud-

talte, at når et selskab opfører et hus til privat brug for hovedaktionæren, under af-

holdelse af udgifter, der ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens 

markedsværdi, og hvor selskabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til ho-

vedaktionæren for markedsprisen, foreligger der en udlodning. Dette er gældende 
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med mindre at hovedaktionæren kan godtgøre, at selskabets afholdelse af udgifter ud 

over hvad et salg på markedsvilkår kan indbringe, er sket i selskabets interesse. Se 

SKM2007.153.HR. Se tilsvarende i SKM2009.472.BR og SKM2010.124.ØLR. 

Det er en betingelse, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem opførelsen eller 

forbedringerne på ejendommen og selve salget af ejendommen til hovedaktionæ-

ren…”  

 

Som det ses, blev den omhandlede praksis med ét slag udvidet markant, jf. herved for-

muleringen: ”Hvis ejendommens bogførte værdi er højere end handelsværdien, er der 

en administrativ praksis for, at der ved overdragelsen skal tages udgangspunkt i den 

bogførte værdi. Dette gælder især i de tilfælde, hvor selskabet inden overdragelsen har 

afholdt store udgifter på ejendommen udelukkende i hovedaktionærens interesse.” 

 

Denne vidtgående formulering blev dog sidenhen, med Juridisk Vejledning 2013-2, 

afsn. C.B.3.5.4.3., under overskriften: ”Selskabets salg til en lavere pris end opførelses-

omkostningerne” modificeret til følgende udsagn, der fortsat fremgår af vejledningen: 

”Når et selskab opfører et hus til privat brug for hovedaktionæren, under afholdelse 

af udgifter, der ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens markeds-

værdi, og hvor selskabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedaktio-

næren for markedsprisen, foreligger der en udlodning, medmindre hovedaktionæren 

kan godtgøre, at selskabets afholdelse af udgifter ud over hvad et salg på markeds-

vilkår kan indbringe, er sket i selskabets interesse. Se SKM2007.153.HR. Se tilsva-

rende i SKM2009.472.BR og SKM2010.124.ØLR. 

Det er en betingelse, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem opførelsen eller 

forbedringerne på ejendommen og selve salget af ejendommen til hovedaktionæren.” 

 

Som det fremgår, er den særlige praksis med denne formulering begrænset til tilfælde, 

hvor ”…et selskab opfører et hus til privat brug for hovedaktionæren, under afholdelse 

af udgifter, der ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens markeds-

værdi, og hvor selskabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedaktionæ-

ren for markedsprisen…” 

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1616649&chk=204266
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1816453&chk=204266
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1878951&chk=204266
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1616649&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1816453&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1878951&chk=208670
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SKM2015.709.LSR 
SKAT har imidlertid nu valgt at offentliggøre Landsskatterettens kendelse af 22/10 

2015, der tyder på en ”ny” udvidelse af den særlige praksis om værdiansættelse af sær-

ligt tilvirkede ejendomme til kostprisen ved overdragelse til en hovedaktionær. En til-

svarende kendelse er afsagt vedrørende selskabets anden hovedaktionær under jr. nr. 14-

2706637. 

 

Sagen drejede sig i korte træk om et selskab, der i oktober 2007 erhvervede en ejerlej-

lighed under opførelse, en ”projektlejlighed”, med forventet overtagelse 1/7 2009. Der 

var tale om en penthouselejlighed på 229 m2 med stor terrasse på 126 m2. Købesummen 

androg 9.665.000 kr., og der blev i opførelsesfasen siden tilkøbt yderligere ydelser for 

50.000 kr. Til ejerlejligheden blev endvidere pr. 30/4 2010 erhvervet en garage for 

300.000 kr. Den samlede anskaffelsessum androg 10.351.732 kr. Selskabets kapital var 

ejet af et ægtepar med 50 pct. til hver ægtefælle.  

 

Efter nogle måneders forsinkelse med byggeriet overtog selskabet lejligheden den 20/11 

2009 og endelig aftale med tillæg/fradrag blev indgået den 26/4 2010. Hovedaktionæren 

flyttede ind i ejendommen den 15/9 2010, og der blev opgjort værdi af fri bolig fra 15/9 

2010. I selskabets ejertid var ejendommen umiddelbart ikke forsøgt lejet ud til tredje-

mand. Klageren satte sin daværende bolig til salg den 13/ 3 2009, og boligen blev solgt 

pr. den 1/11 2010.  

 

I juni måned 2011 blev efter det oplyste udarbejdet et oplæg til annoncering og salg af 

lejligheden, hvilket blev sat i værk i juli 2011. Ejendommen blev solgt til ægtefællerne 

den 1/11 2011 for 7,25 mio. kr., der efter det oplyste fremkom som et gennemsnit af en 

vurdering på 6,8 mio. kr. fra G1, hvis profession var uoplyst, og af en mægler- og valu-

arvurdering på 7,7 mio. kr.  

 

Ægtefællerne forsøgte i juni 2012 at sælge ejendommen for 10,8 mio. kr., men ejen-

dommen blev trukket ud af markedet igen den 12/10 2012 efter 109 dage.  
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I et bindende svar fra juni 2009 oplyste SKAT, at ægtefællerne ikke kunne købe ejen-

dommen af hovedaktionærselskabet for en pris, der lå under selskabets købspris, uden at 

det ville få skattemæssig betydning for aktionærerne og selskabet. 

 

SKAT beskattede siden ægtefællerne af differencen mellem på den ene side selskabets 

anskaffelsessum for lejligheden på 10.351.732 kr. og på den anden side selskabets 

salgssum på 7.250.000 kr., svarende til 3.101.732 kr., der blev fordelt mellem ægtefæl-

lerne med 1.550.866 kr. til hver.  

 

Denne beskatning blev fastholdt af Landsskatteretten ved kendelsen ref. i 

SKM2015.709.LSR. Som begrundelse anførte Landsskatteretten bl.a., at:  

”…Når et selskab opfører et hus til privat brug for hovedaktionæren, under afholdel-

se af udgifter, der ikke modsvares af en tilsvarende forøgelse af ejendommens mar-

kedsværdi, og hvor selskabet i sammenhæng hermed sælger ejendommen til hovedak-

tionæren for markedsprisen, foreligger der en udlodning, medmindre hovedaktionæ-

ren kan godtgøre, at selskabets afholdelse af udgifter ud over hvad et salg på mar-

kedsvilkår kan indbringe, er sket i selskabets interesse. Det fremgår af Højesterets-

dom i SKM2007.153.HR og Østre Landsretsdom i SKM2010.124.ØLR. Der kan vide-

re henvises til Landsskatterettens afgørelse i SKM2005.43.LSR, hvor et selskabs tab 

ved salg af en båd ansås for maskeret udlodning, da båden ansås for anskaffet i ho-

vedaktionærens interesse. 

Klageren er hovedaktionær i selskabet H1 A/S, som har købt ejendommen på pro-

jektstadie i 2007, men først overtaget ejendommen i november 2009, hvor ejendom-

men er færdigbygget. Selskabet har ikke som led i sin virksomhed foretaget andre til-

svarende investeringer, hvorved bemærkes, at selskabet siden 2000 alene har købt og 

solgt en fabriksbygning, en ubebygget grund og 2 lejligheder. Ejendommen har ikke 

været forsøgt lejet ud, og klageren og hans ægtefælle flyttede ind i ejendommen som 

lejere, pr. 15. september 2010. Klageren og hans ægtefælle købte pr. 1. november 

2011 ejendommen af selskabet for 7.250.000 kr. Ejendommen er efterfølgende for-

søgt solgt i juni 2012 for 10.800.000 kr. 

Det er på det grundlag rettens opfattelse, at selskabets tab ved salg af ejendommen 

må anses for lidt i hovedaktionærens interesse, og der foreligger derfor maskeret ud-

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1616649
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1878951
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=220835
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lodning. Der er herved lagt vægt på, at ejendommen, med en samlet købspris på 

10.351.732 kr.,  blev overtaget af selskabet i november 2009 og at ejendommen efter-

følgende alene har været benyttet af klageren. Dette er sket først som lejebolig fra 

september 2010 og derefter som ejerbolig fra november 2011.  Der er videre lagt 

vægt på, at klageren satte sin egen bolig til salg i marts 2009 og at han i juni 2009 

fik et bindende svar vedrørende de skattemæssige konsekvenser ved køb af ejendom-

men af selskabet. Endelig er henset til, at selskabet ikke har haft investeret i tilsva-

rende eksklusive boliger som led i sin virksomhed...” 

 

Set i lyset af, at ejendommen i alt væsentligt blev erhvervet fra tredjemand som ”fær-

digbygget” og da formodningsvis til handelsværdien, forekommer det umiddelbart van-

skeligt at indpasse transaktionen i praksis, således som denne er formuleret i den nugæl-

dende udgave af Juridisk Vejledning, hvilket tillige svarer til Landsskatterettens formu-

lering af praksis, hvor der tale som, at ”…et selskab opfører et hus til privat brug for 

hovedaktionæren…”. 

 

Den omstændighed, at der tilkøbes ekstraydelser i forbindelse med lejlighedens færdig-

gørelse i størrelsesordenen 50.000 kr., er næppe et forhold, der i almindelighed vil brin-

ge en ejendom ind i praksis om værdiansættelse til kostprisen. Et vist spørgsmål kan 

måske sættes ved selskabets anskaffelse af en garage, men det forekommer vidtgående, 

at selskabets anskaffelse af garagen i sig selv kan bringe transaktionen under den særlige 

praksis om værdiansættelse til kostprisen.    

 

Landsskatteretten fandt det da øjensynligt også fornødent tillige at henvise til Landsskat-

terettens afgørelse i SKM2005.43.LSR om et selskabs tab ved salg af en båd, der blev 

anset for  anskaffet i hovedaktionærens interesse. 

 

En anvendelse af et sådant princip også ved overdragelse af fast ejendom fra selskab til 

aktionær må anses som en væsentlig udvidelse af praksis om værdiansættelse til kostpri-

sen.  
_______ o _______ 

 
 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=220835

