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06.13.2020-09 (20200229) Overdragelse af solceller – skattemæssig succession 
 

 
 

Skattemæssig succession ved investering i solceller© 
 

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

www.v.dk 
 
 
Landsskatteretten traf den 20. december 2019 en principiel afgørelse om 
afgrænsningen af den såkaldte ”pengetankregel” – en regel, der udelukker 
overgang af aktier til næste generation med skattemæssig succession.  
 
Overdragelse af formueaktiver til næste generation vil som udgangspunkt udløse to for-

mer for skat:  

 

For det første avancebeskatning hos den ældre generation på samme måde, som hvis 

aktivet var solgt til fremmed. Det gælder både ved gave- og arveovergang, da sådanne 

overdragelser sidestilles med salg.  

 

Endvidere vil der kunne blive tale om gaveafgift eller boafgift (arveafgift). En tidligere 

lempelse af afgiften ved generationsskifte af virksomheder blev ophævet med udgangen 

af 2019. Afgiften ved overgang af værdier til et barn er således nu 15 pct. for alle typer 

formueaktiver. 

 

 

Skattemæssig succession – virksomheder  

Som en undtagelse kan en virksomhed dog overdrages til næste generation med skatte-

mæssig succession, hvis visse betingelser er opfyldt. Dette gælder også for en virksom-

hed drevet i selskabsform, eksempelvis et aktieselskab eller et anpartsselskab. 

http://www.v.dk/
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Skattemæssig succession ved overdragelse af aktier betyder, at den hidtidige aktionær, 

dvs. typisk forældrene, ikke skal beskattes af en fortjeneste på aktierne i forbindelse med 

selve overdragelsen, men at erhververen, dvs. næste generation, indtræder i forældrenes 

skattemæssige stilling. Erhververen anses herefter for at have erhvervet aktierne m.v. til 

samme pris, på samme tidspunkt og i samme hensigt som overdrageren. Dermed udsky-

des beskatningen ved denne afståelse af aktierne m.v. til det tidspunkt, hvor barnet even-

tuelt afstår aktierne m.v., og der ved denne afståelse ikke kan ske eller ikke ønskes over-

dragelse med succession. Skattemæssig succession omfatter kun skat af en gevinst på 

aktierne m.v. og altså ikke afgift af en evt. gave, som ydes i forbindelse med overdragel-

sen. 

 

Ved en faders overdragelse af aktier til en søn indtræder sønnen med andre ord i fade-

rens skattemæssig stilling. Først når sønnen til sin tid afstår aktierne, skal sønnen beskat-

tes, men da som om sønnen havde erhvervet aktierne til samme pris og på samme tids-

punkt som faderen. Og der er efter gældende regler mulighed for, at sønnen - måske 

efter en længere årrække - kan videreoverdrage aktierne til et barn på samme vilkår, 

således at dette barn (barnebarnet) indtræder i bedstefarens anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum. Det svarer til en mangeårig rentefri kredit.  

 

Overdragelse af aktier med skattemæssig succession kan ske, hvad enten aktierne over-

drages til næste generation til ”fuld pris” eller helt eller delvist som en gave eller arv.  

 

Men ved overdragelse helt eller delvist som gave eller arv, vil skattebyrden som følge af 

den skattemæssige succession indgå som en gældspost ved opgørelse af gave- eller bo-

afgiften. Så der er så at sige ”dobbelt rabat”. Dvs. dels en mangeårig udskydelse af 

avancebeskatningen og dels en reduktion af gave- eller arveafgiften. 

 

 

Pengetankreglen 

Efter reglerne om overdragelse af aktier med skattemæssig succession gælder den be-

grænsning, at succession ikke kan finde sted, hvis der er tale om et selskab med passive 

investeringer.(1) I praksis betegnes denne regel som ”pengetankreglen”. Baggrunden for 
 

1) Aktieavancebeskatningslovens § 34 
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reglen er et ønske fra Folketingets side om, at der kun skal være adgang til skattemæssig 

succession, hvis der er tale om et selskab, som driver en aktiv erhvervsmæssig virksom-

hed. Reglen gælder både ved overgang i levende live og ved arv.  

 

Spørgsmålet om, hvornår der er tale om en såkaldt pengetank, har følgelig meget stor 

betydning, hvis det overvejes at generationsskifte aktier, og betingelsen herfor i øvrigt er 

opfyldt. 

 

 

Hvornår foreligger en pengetank? 

Efter loven er et selskab en ”pengetank”, dvs. en passiv virksomhed, hvis selskabets 

virksomhed i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse. Efter loven anses 

selskabets virksomhed i overvejende grad for at bestå i passiv kapitalanbringelse, hvis: 

• mindst 50 pct. af selskabets indtægter stammer fra fast ejendom, kontanter, vær-

dipapirer el. lign eller 

• hvis handelsværdien af sådanne ejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. ud-

gør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.  

 

Bortforpagtning af fast ejendom, som efter ejendomsvurderingsloven anses for land-

brugs- eller skovejendom, anses i denne forbindelse ikke som passiv kapitalanbringelse. 

 

 

Investering i solceller 

Forud for en lovændring i 2017 var spørgsmålet om passiv kapitalanbringelse efter pen-

getankreglen knyttet til følgende indtægter og aktiver: 

 

”udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign.” 

 

Reglerne omfattede altså forud for 2017 nøje definerede indtægter, dvs. ”udlejning af 

fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lign.” Reglerne omfattede 

derimod f.eks. ikke driftsmidler og følgelig heller ikke investering i solcelleanlæg, selv 
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om der rent faktisk var tale om, at selskabet havde foretaget en passiv investering i et 

solcelleanlæg, dvs. i et projekt, hvor selskabet ikke deltog aktivt i driften. 

 

På denne baggrund blev det fastslået i en række afgørelser truffet før lovændringen i 

2017, at investering i solceller ansås som investering i driftsmidler og følgelig ikke var 

omfattet af pengetankreglen, selv om der måtte være tale om en ”passiv investering”. 

 

 

Lovændringen i 2017 

I forbindelse med lempelsen af gave- og boafgiften i 2017 ved generationsskifte af er-

hvervsvirksomheder ønskede Folketinget at udvide området for pengetankreglen. Af 

lovforslaget herom fremgik således, at:  

”Afgrænsningen af passiv kapitalanbringelse i pengetankreglen foreslås således ju-

steret, så ubebyggede grunde, ejendomsprojekter og lign. skal medregnes som penge-

tankaktiver ved opgørelsen af, om virksomheden i overvejende grad består af passiv 

kapitalanbringelse.” 

 

Baggrunden for justeringen af pengetankreglen var, at ubebyggede grunde og ejen-

domsprojekter i Skatterådets praksis før lovændringen i 2017 ansås som erhvervsaktiver 

i forhold til pengetankreglen og derfor kunne overdrages med skattemæssig succession, 

selv om disse aktiver reelt kunne sidestilles med udlejningsejendomme.  

 

Ved lovændringen blev afgrænsningen af aktiver og aktiviteter omfattet af pengetank-

reglen ændret fra:  

”udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign.” 

 

Til følgende: 

indtægter, som ”stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el. lign.” 

 

Dermed knyttede reservationen ”el. lign.” sig ikke blot til ”besiddelse af kontanter, 

værdipapirer”, men nu også til ”fast ejendom”.  
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Med denne ændring blev ubebyggede grunde og ejendomsprojekter omfattet af penge-

tankreglen. I lovforslaget blev ændringen uddybet derhen, at: 

 

”Desuden justeres bestemmelsen, således at det udtrykkeligt af bestemmelsen frem-

går, at besiddelse af fast ejendom, herunder også ubebyggede grunde og ejendoms-

projekter, medregnes ved opgørelsen af, om pengetankreglen er opfyldt.” 

 

For så vidt angår ”el. lign”, anføres i bemærkninger til loven, at opregningen ikke er 

udtømmende: 

”Forslaget indebærer, at kriteriet for, om der er tale om pengetankaktiver, er, at der 

er tale om passiv kapitalanbringelse. Opregningen i bestemmelsen af, hvilke aktiver, 

der anses for pengetankaktiver, er tilsvarende efter gældende regler ikke udtømmen-

de. Aktiver, der må sidestilles med de udtrykkeligt nævnte aktiver (fast ejendom, kon-

tanter og værdipapirer) medregnes således også ved vurderingen af, om virksomhe-

den i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse.” (2) 

 

 

En sag om solceller  

Landsskatteretten har i en sag afgjort 20. december 2019 fået forelagt spørgsmålet om, 

hvorvidt der var adgang til skattemæssig succession ved overdragelse af aktier i et sel-

skab, som havde investeret i solceller.   

 

Spørgsmålet var med andre ord, om solceller var et ”pengetank-aktiv”.  

 

Skatterådet var tidligere i samme sag nået frem til, at solceller kunne rummes af begre-

bet ”el.lign.” Aktierne i selskabet kunne derfor ikke overdrages med skattemæssig suc-

cession til næste generation.  

 

Skatteyderen indbragte sagen for Landsskatteretten, hvor skatteyderens repræsentant 

anførte mange gode og skarpsindige argumenter til støtte for det synspunkt, at selskabets 

investering i solceller ikke var omfattet af ”pengetank-reglen”.  
 

2) Bemærkningerne til lovforslaget side. 38. 
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Repræsentantens grundsynspunkt var, at der med lovændringen blev indført to krav, 

som begge skal være opfyldt, før der er tale om en passiv kapitalanbringelse: 

1. Aktivet skal høre til i kategorien ”fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.”, 

og 

2. Aktivet må ikke være en del af den ”aktive virksomhed”. 

 

Repræsentantens ræsonnement var herefter det, at et aktiv efter den ændrede formule-

ring kan være omfattet at begreberne ”fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lig-

nende”, uden at det skal anses som passiv kapitalanbringelse, hvis blot aktivet anvendes 

i en aktiv virksomhed. Modsat kan et aktiv ikke anses for passiv kapitalanbringelse, hvis 

aktivet ikke hører til en af følgende kategorier: ”fast ejendom, kontanter, værdipapirer 

el.lign.” 

 

Landsskatteretten gav ikke skatteyderen medhold og stadfæstede Skatterådets afgørelse, 

men med dissens.  

 

To af de tre medlemmer henviste bl.a. til udtalelser i lovforslaget, hvoraf fremgik, at:    

"Forslaget indebærer, at kriteriet for, om der er tale om pengetankaktiver, er, at der 

er tale om passiv kapitalanbringelse. Opregningen i bestemmelsen af, hvilke aktiver, 

der anses for pengetankaktiver, er tilsvarende efter de gældende regler ikke udtøm-

mende ...  

Vurderingen af, om selskabets virksomhed i overvejende grad består af passiv kapi-

talanbringelse beror således på en bedømmelse af selskabets aktivitet. Vurderingen 

beror på, om der er tale om en reel erhvervsaktivitet, eller om aktiviteten har karak-

ter af passiv pengeanbringelse. 

De aktiver, der er nævnt i lovbestemmelsen, fast ejendom, kontanter og værdipapirer, 

er eksempler på aktiver, hvori passiv kapitalanbringelse kan ske og er ikke udtøm-

mende, jf. ”el. lign.”. 
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Disse to retsmedlemmer konstaterede herefter, at selskabets aktivitet var investering i 

solcelleanlæg og videre, at selskabet ikke deltog aktivt i driften af solcelleanlæggene, 

men blot oppebar et afkast af investeringen. Efter disse retsmedlemmers opfattelse var 

aktiviteten derfor ikke en reel erhvervsaktivitet for selskabet, men udgjorde en passiv 

kapitalanbringelse.  

 

Det tredje retsmedlem fremhævede, at de pågældende solcelleanlæg i skattemæssig hen-

seende ikke anses som fast ejendom, men derimod som driftsmidler.  

 

Videre henviste dette retsmedlem til, at det ikke fremgik af forarbejderne til lovændrin-

gen i 2017 eller af tidligere lovforarbejder, at driftsmidler i relation til pengetankreglen, 

kan sidestilles med fast ejendom eller lignende eller i øvrigt kan anses som passiv kapi-

talanbringelse. Efter retsmedlemmets opfattelse måtte det herefter mindst forudsætte en 

tydelig tilkendegivelse i lovforarbejderne, såfremt driftsmidler og herunder solcellean-

læg skulle kunne anses som passiv kapitalanbringelse.  

 

På denne baggrund og med bemærkning om, at det heller ikke stemte med det generelt 

accepterede ønske om at fremme produktion af vedvarende energi at karakterisere sol-

celleanlæg som pengetankaktiver, kunne selskabets solceller efter dette retsmedlems 

opfattelse ikke anses som passiv kapitalanbringelse. 

 

Udfaldet af sagen blev herefter, i overensstemmelse med flertallets votum, at solcellein-

vesteringen måtte anses som passiv kapitalanbringelse. Der var med andre ord ikke mu-

lighed for at overdrage aktierne i selskabet med skattemæssig succession.  

 

Retstillingen er herefter således, at er der tale om en investering i solcelleanlæg, og er 

der tale om en passiv investering, vil denne investering være omfattet af pengetankreg-

len.  

 

Afslutningsvis kan oplyses, at landsskatteretssagen ikke vil blive indbragt for domstole-

ne. 
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II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 

 

Spørgsmål 2165 

 
Kronisk syg – hvordan får jeg forhøjet befordringsfradrag? 
 

Hej Tommy  

 

Jeg har fået et halvtidsjob, men skal bruge bil for at komme på arbejde som følge af min 

sygdom.  

 

Jeg har hørt om et forhøjet bidrag til personer i tilsvarende situation. Men hvad gør jeg?   

 

JK 

 

Svar  

I lovgivningen er fastsat særregler om befordringsfradrag for personer, der ”som følge af 

varigt nedsat funktionsevne eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mel-

lem hjem og arbejdsplads.”  

 

En kronisk sygdom er en uhelbredelig eller meget langvarig sygdom. 

 

Det er grundlæggende betingelse for at anvende særreglerne, at invaliditeten eller den 

kroniske sygdom er af en sådan karakter, at det er nødvendigt med en særlig og dyrere 

transportform end normalt for at varetage jobbet. Eller med andre ord: Den dyrere trans-

portform, f.eks. kørsel i egen bil, skal være nødvendig for overhovedet at passe jobbet. 

Vælger en skatteyder derimod at køre i egen bil for at få privatlivet til at hænge bedre 

sammen, er ”nødvendighedskravet” ikke opfyldt. Det er efter fast praksis uden betyd-

ning, om skatteyderne har haft mérudgifter i forhold til den øvrige lokalbefolkning. 

 

Ved vurderingen af, om det er nødvendigt for en skatteyder at afholde særlige udgifter 

som følge af invaliditet for at passe et job, skal efter Landsskatterettens opfattelse fore-
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tages på grundlag af alle oplysninger om de nærmere forhold i en sag, men således at en 

lægefaglig vurdering tillægges særlig betydning.  

 

Ønsker man et sådant fradrag, er der derfor en god ide at drøfte spørgsmålet om ”nød-

vendighed” med egen læge og i givet fald anmode lægen om at bekræfte en sådan vur-

dering skriftligt. Lægeerklæringen vil herefter almindeligvis danne udgangspunkt for 

skattemyndighedernes vurdering af sagen.  

 

Med mindre man er sikker på, at man opfylder kravene for at opnå fradraget, er det god 

ide herefter at rette henvendelse til skattemyndighederne med henblik på at sikre, at 

skattemyndighederne er enig i, at man er berettiget til fradraget. Hvis betingelserne for 

at opnå fradraget ikke er opfyldt, kan der blive tale om en ubehagelig efterregning fra 

skattemyndighederne.   

 

 


