
- 1 – 

Offentliggjort på hjemmesiden V.dk d. 21. februar 2023  

  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) 

0201024)  

 
Ny udvikling i +/- 15 pct.´sagerne©    
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www.V.dk 
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 

 
Med en afgørelse fra Landsskatteretten offentliggjort 26. januar 2023 er 
sagaen om +/- 15 pct.´-reglen blevet tilføjet en ny facet.  
 
I en supplerende bemærkning i sagen antydede Landsskatteretten, at havde 
familien valgt et andet (senere) tidspunkt, ville sagen måske have fået et 
andet - og for familien mere gunstigt -  resultat. Det er næppe blevet nem-
mere at navigere på området med denne afgørelse  
 

Skatter og afgifter i forbindelse med et generationsskifte af en fast ejendom beregnes på 

grundlag af ejendommens værdi på overdragelsestidspunktet. Værdiansættelsen på dette 

tidspunkt er derfor afgørende for det samlede skatte- og afgiftstilsvar udløst ved genera-

tionsskiftet. 

 

 

Værdiansættelsescirkulæret 

Det principielle udgangspunkt for værdiansættelsen er ejendommens handelsværdi, dvs. 

det beløb, som ejendommen vil kunne indbringe ved et salg i fri handel.  

 

Med et cirkulære fra 1982(1) (værdiansættelsescirkulæret), og herunder i første række 

+/- 15 pct.´-reglen, har det som udgangspunkt været muligt at fastsætte overdragelses-

summen for en fast ejendom ved et generationsskifte ved overdragelse i levende live 

(gaveoverdragelse) eller ved arv til et beløb svarende til den seneste bekendtgjorte of-

 
1) Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, værdiansættelsescirkulæret . 

http://www.v.dk/
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fentlige vurdering med et tillæg eller fradrag på 15 pct.  

Værdiansættelsescirkulæret gælder fortsat, men fremadrettet med visse ændringer, idet 

cirkulærets bestemmelser om netop værdiansættelse af fast ejendom er ændret ved et 

cirkulære fra september 2021. Ændringen indebærer bl.a. en videreførelse af grundprin-

cippet i +/-15 pct.´-reglen, men således at der er tale om en +/- 20 pct.´-regel. Ændrin-

gen er trådt i kraft, men har først virkning for overdragelser, hvor der på tidspunktet for 

overdragelsen af ejendommen er meddelt ejeren en vurdering af ejendommen efter de 

nye vurderingsregler.  

 

 

Værdiansættelsescirkulæret må vige for ”særlige omstændigheder” 

Indenfor cirkulærets anvendelsesområde har borgeren som udgangspunkt et retskrav på 

at anvende cirkulærets retningslinjer om værdiansættelsen af fast ejendom, dvs. i første 

række +/-15 pct.´-reglen.  

 

Afgrænsningen af cirkulærets anvendelsesområde har derfor påkaldt sig betydelig inte-

resse, herunder i første række afgrænsningen af, hvilke forhold, som kan føre til, at par-

terne er afskåret fra at anvende +/-15 pct.´-reglen.  

 

Det gælder i særdeleshed i forhold til det skønsprægede begreb ”særlige omstændig-

heder”, som ved en afgørelse fra Højesterets fra 2016(2) blev genoplivet som en beteg-

nelse for omstændigheder, som kan indebære, at parterne er afskåret fra at påberåbe sig 

+/- 15 pct.´-reglen i værdiansættelsescirkulæret.  

 

”Særlige omstændigheder” drejer sig om ydre omstændigheder, der indikerer, at parter-

ne selv mener, at seneste ejendomsvurdering ikke er retvisende, eller at der måske lige-

frem er foretaget en vurdering, der viser, at handelsværdien afviger fra seneste ejen-

domsvurdering. 

 

 

 

 
2) SKM2016.279.HR 
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Skatterådets 18 afgørelser om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”  

Med henblik på at få fastlagt praksis for, hvornår der nærmere foreligger ”særlige om-

stændigheder”, fik Skatterådet den 1. og den 28. september 2021 forelagt 18 konkrete, 

repræsentative sager om anvendelse af +/- 15 pct.´-reglen ved overdragelse af en fast 

ejendom fra forældre til børn.  

 

De 18 sager vedrørte særligt tilfælde, hvor spørgsmålet var, om givne kombinationer af 

ejertid og prisforskel (forskellen mellem forældrenes købesum og overdragelsessum-

men til børnene) medførte, at der forelå ”særlige omstændigheder”, og altså udelukkede, 

at familien kunne anvende +/- 15 pct.´-reglen - eller alternativt, at der ikke forelå ”sær-

lige omstændigheder”. Skatterådets afgørelser i de 18 sager blev offentliggjort i perio-

den 30. september 2021 – 14. oktober 2021. 

 

Med de 18 afgørelser tilkendegav Skatterådet blandt andet, at hvor en belåning af en 

ejendom ved overdragelse til børnene var baseret på en væsentlig højere sagkyndig vur-

dering end den aftalte overdragelsessum, kunne dette være en ”særlig omstændighed”, 

som udelukkede prisfastsættelse efter værdiansættelsescirkulæret. Det samme gjaldt 

efter Skatterådets opfattelse tilfælde, hvor andre børn / arvinger i familien modtog gaver 

eller arv, når sådanne dispositioner peger i retning af, at nogle børn / arvinger skal kom-

penseres, fordi et andet barn / arving har fået overdraget en ejendom til en lav pris efter 

+/- 15 pct.´-reglen 

 

 

Udkast til styresignal 

På baggrund af den praksis, som Skatterådet fastlagde med de 18 afgørelser, offentlig-

gjorde Skattestyrelsen den 3. maj 2022 et udkast til et styresignal (cirkulære) vedrøren-

de spørgsmålet om, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”. Udkastet til sty-

resignal er nærmere omtalt i disse spalter den 14. maj 2022 i artiklen Udkast til styre-

signal fra 3. maj 2022 til ny praksis om +/- 15 pct.´-reglen – ”særlige omstændigheder”.  

 

De holdepunkter, der kan føre frem til, at der foreligger ”særlige omstændigheder”, er 

særligt kort ejertid og stor prisforskel. Ifølge styresignalet ”knækker” kurven omkring 3 
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års ejertid, således at forstå, at efter 3 års ejertid accepteres væsentligt større prisforskel-

le end ved en ejertid på mindre end 3 år. 

 

Skattestyrelsen har endnu ikke afsluttet behandlingen af det foreliggende udkast til sty-

resignal, og skattemyndighedernes praksis på området tegnes derfor fortsat fuldt ud af 

Skatterådets afgørelser fra 2021. 

 

 

Landsskatterettens seneste praksis  

Landsskatteretten har siden forsommeren 2022 truffet afgørelse i en række sager om 

værdiansættelse af en fast ejendom ved overdragelse fra forældre til børn.(3)  

 

Et stykke ad vejen ligger Landsskatterettens afgørelser indenfor de rammer for skatte-

administrativ praksis, som Skatterådet fastlagde med rådets afgørelser fra september 

2021.   

 

Landsskatteretten har nu valgt at offentliggøre en afgørelse, som retten traf den 11. ok-

tober 2022, og som tilføjer et nyt aspekt til sagaen om værdiansættelse af fast ejendom 

ved generationsskifte.  

 

 

Nærmere om sagen afgjort den 11. oktober 2022 

Landsskatterettens afgørelse drejede sig om en af de afgørelser, som Skatterådet traf i 

september 2021(4), og som den pågældende skatteyder efterfølgende påklagede.(5)  

 

Sagen drejede sig om en moder, som i april 2019 havde købt en ejerlejlighed for knap 3 

 
3) Jf. således bl.a. LSR 2022.05.03, jr. nr. 20-0106136, LSR af 2022.06.02, jr. nr. 20-0107577, LSR af 

2022.06.03, jr. nr. 20-0101719, LSR af 2022.06.27, jr. nr. 22-0013305 (udenfor cirkulæret), LSR af 
2022.08.17, jr. nr. 22-0038675, LSR af 2022.08.22, jr. nr. 20-0015824, LSR af 2022.09.12, jr. nr. 21-
0035615, LSR af 2022.09.23, jr. nr. 21-0022473, LSR af 2022.10.19, jr. nr. 21-0085654, LSR af 
2022.10.31, jr. nr. 21-0002372, LSR af 2022.11.08, jr. nr. 20-0008752, LSR af 2022.11.11, jr. nr. 20-
0015419, LSR af 2022.11.14, jr. nr. 21-0004376, LSR af 2022.11.15, jr. nr. 20-0101731 og LSR af  
2022.11.22, jr. nr. 21-0111091. 

4)  Jf. SKM2023.38.LSR 
5)  Jf. SKM2021.493.SR 
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mio. kr. i fri handel. Efter købet blev lejligheden udlejet til en datter. Under sagen oply-

ste moderen, at købet primært var begrundet i pensionsovervejelser. Lejligheden var ved 

den offentlige vurdering ansat til 1,5 mio. kr.  

 

Nogen tid efter købet anmodede moderen skattemyndighederne om et bindende svar på, 

hvorvidt moderen ved en påtænkt overdragelse af lejligheden til en datter skattemæssigt 

kunne fastsætte lejlighedens værdi til 1,5 mio. kr. med tillæg af 15 pct., dvs. i alt 1,725 

mio. kr.  

 

Da Skatterådet traf afgørelse i sagen den 1. september 2021, havde moderen ejet lejlig-

heden i 2 år og 4 måneder – og dermed mindre end 3 år. 

 

Skatterådet fandt ikke grundlag for at anerkende, at moderen og datteren ved den på-

tænkte overdragelse af lejligheden til datteren kunne ansætte værdien af lejligheden til 

1,725 mio. kr., da rådet efter en samlet, konkret vurdering fandt, at der forelå ”særlige 

omstændigheder”.  

 

Ved denne vurdering lagde rådet vægt, dels på prisforskellen mellem på den ene side 

prisen ved moderens køb, dvs. de knap 3 mio. kr., og på den anden side den påtænkte 

pris på 1,725 mio. kr. ved videresalget til datteren, og dels på moderens (korte) ejertid 

på 2 år og 4 måneder.  

 

 

Landsskatterettens vurdering af sagen  

For Landsskatteretten var spørgsmålet i sagen, om lejligheden på tidspunktet for Skatte-

rådets bindende svar den 1. september 2021 skattemæssigt kunne overdrages til datteren 

for kontant 1,725 mio. kr., - eller om der forelå særlige omstændigheder, som førte til, at 

en salgssum på 1,725 mio. kr. ikke kunne anerkendes skattemæssigt.   

 

Landsskatteretten var enig i, at der forelå særlige omstændigheder, og stadfæstede på 

denne baggrund Skatterådets afgørelse – en værdiansættelse af lejligheden til de 1,725 

mio. kr. ved den påtænkte overdragelse fra moderen til datteren kunne således ikke an-

erkendes skattemæssigt.  
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Landsskatterettens supplerende bemærkning 

Efter denne udmelding fra Landsskatteretten tilføjede retten, at ”Landsskatteretten har 

ikke forholdt sig til, om den tid, der er gået siden afgivelse af bindende svar, bevirker, at 

lejligheden nu ville kunne overdrages til ejendomsvurderingen + 15 pct.”. 

 

A. Tidsfaktoren 

Skatterådets 18 afgørelser fra september 2021 sammenholdt med skattemyndighedernes 

udkast til styresignal fra 3. maj 2022, peger i retning af, at der er en vis skillelinje mel-

lem videresalg før henholdsvis efter 3 års ejertid.  

 

Så det er næppe utænkeligt, at moderen nu – efter 3 år og 9 måneders ejertid - ville kun-

ne overdrage lejligheden til den påtænkte pris, alt med de forbehold, der følger af, at den 

endelige afgørelse altid vil bero på en konkret vurdering.  

 

Tidsfaktoren er således en af de væsentlige faktorer ved prisdannelsen ved generations-

skifte af navnlig ejerlejligheder.  

 

 

B. Prisfaktoren - prisudviklingen 

En anden faktor, som på nuværende tidspunkt må forventes at blive udfoldet i kommen-

de skattepraksis, er betydningen af de prisfald, som indtrådte hen over sommeren 2022 

og som fortsat forudses under indtryk af bl.a. renteudviklingen og for navnlig ejerlejlig-

heder tillige udsigten til mærkbart forøgede ejendomsskatter med overgangen til vurde-

ringer efter de (ny) vurderingsregler.  

 

Ordlyden af ovennævnte citat: ”Landsskatteretten har ikke forholdt sig til, om den tid, 

der er gået siden afgivelse af bindende svar, bevirker, at lejligheden nu ville kunne 

overdrages til ejendomsvurderingen + 15 pct.” kan i princippet rumme begge disse 

elementer (tidsfaktoren og prisudviklingen).  

 
_______ o _______ 

 


